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Woord van de administrateur-generaal

Beste lezer

Met dit jaarverslag sluiten we alweer een zeer boeiend jaar voor ons agentschap af. 2021 was het 
jaar waarin we beetje bij beetje terugkeerden naar onze normale manier van werken. Na een jaar 
waarin de strijd tegen COVID-19 veel tijd en middelen heeft gevergd, lagen veel andere projecten 
op ons te wachten.

Veel tijd om het wat rustiger aan te doen, was er wel niet. In 2021 hebben we volop ingezet op  
de laatste rechte lijn voor de implementatie van verschillende nieuwe Europese wetgevingen  
voor diergeneesmiddelen, klinische proeven, medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica.  
We stonden klaar om onze stakeholders te ondersteunen met onze expertise en ondersteuning en 
werkten nauw samen met andere nationale en Europese instellingen. Onze diensten hebben ook 
hard gewerkt aan de financieringswet, zonder dewelke onze financiering in gevaar zou komen.  
En er was nog veel meer. Zo is iedereen druk bezig geweest met de verhuis naar het 
Galileegebouw. Dat heeft ook heel wat werk en (re-)organisatie gekost.

Onze teams werkten ook in 2021 volop verder aan oplossingen voor de COVID-19-gezondheidscrisis, 
zonder daarbij de vele verplichtingen in lijn met onze bevoegdheden uit het oog te verliezen.  
Zo ondersteunde ons agentschap de opleiding en inspectie van de vaccinatiecentra en de 
aanpassing van de wetgeving, we verwerkten ook aanvragen voor klinische proeven met 
geneesmiddelen tegen COVID-19 en evalueerden de vele meldingen van bijwerkingen van de 
coronavaccins.

Met dit jaarverslag zetten we ons engagement verder om onze werking transparant te maken en 
open te communiceren. Het jaarverslag bevat alle resultaten en cijfers van onze diensten in 2021 
met bijzondere aandacht voor nieuwe activiteiten, stijgende en dalende trends en activiteiten 
in het kader van COVID-19. We zetten ook een aantal grote projecten in de kijker waarover onze 
medewerkers hun ervaringen delen.

Ik wil alle medewerkers van het FAGG bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en de 
investeringen die zij al meer dan twee jaar lang doen in het kader van de coronacrisis. Onze inzet 
heeft geleid tot concrete oplossingen in tal van complexe vraagstukken en bij moeilijke situaties 
van onze medeburgers. Jullie mogen zonder twijfel trots zijn op de behaalde resultaten.

Ik wil ook alle externe FAGG-partners bedanken voor hun steun en vertrouwen. Laten we allen 
blijven samenwerken aan de gezondheid van mens en dier.

Ik wens u veel leesplezier.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal van het FAGG
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Duurzaam samenwerken in ons nieuwe
gebouw

“Alle materialen die we hebben gekozen voor ons nieuwe gebouw zijn
herbruikbaar. We willen samenwerken aan de volksgezondheid in een duurzame
en gezonde omgeving”

Op 1 maart 2021 verhuisde het FAGG samen met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV

naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in het centrum van Brussel. De

verhuis maakt deel uit van het Redesignproject van de gezondheidszorgadministraties. De

bedoeling is om de overheidsdiensten nog efficiënter te maken en zo de dienstverlening aan

burgers en stakeholders verder te verbeteren. Karen Wyns werkt bij de afdeling Personeel

en Organisatie en maakt deel uit van het projectteam dat de verhuis voorbereidde en in

goede banen leidde. Ze vertelt over haar ervaringen met dit enorme logistieke project.

Karen Wyns

Voor het begin van dit verhuisproject

moeten we een hele tijd teruggaan in de

tijd, want oorspronkelijk zouden we

verhuizen naar het Pachecogebouw.

Daarna werd de beslissing genomen om te

verhuizen naar het Galileegebouw. Hoe is

dat project verlopen? 

Ik was vanaf het begin betrokken bij de

werkgroep voor de verhuis naar de Pachecolaan

en later naar het Galileegebouw. Vanaf de

eerste gesprekken met de architect waren we al

aanwezig om ervoor te zorgen dat al onze eisen

en behoeften werden ingevuld. We hadden de

jaren ervoor al veel voorbereid voor de verhuis

naar de Pachecolaan, dus dat ging heel vlot. 

Na verloop van tijd werden er ook andere werkgroepen opgericht om alles in goede banen te leiden,

zoals de werkgroep ICT voor de technologische inrichting van het gebouw. Vanuit een kerngroep

werden al die werkgroepen gecoördineerd. Dat was wel nodig bij zo’n groot project. Aangezien we

gingen samenhuizen met twee andere organisaties waren er bij elk overleg ook vertegenwoordigers

van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV aanwezig. Een verhuis bleek een enorm project waar je

bijna fulltime mee bezig moet zijn.

Bij de uitwerking van de plannen voor het nieuwe gebouw stond duurzaamheid centraal.

Hoe hebben jullie dat in de praktijk gerealiseerd? 

Het uitgangspunt voor het nieuwe gebouw is: samenwerken aan de volksgezondheid in een duurzame

en gezonde omgeving. We hebben zoveel mogelijk gestreefd naar een gezond en duurzaam gebouw.

Alle materialen die we hebben gekozen voor ons nieuwe gebouw zijn herbruikbaar. Er is ook goed

afgewogen welk meubilair we zouden verhuizen en welke niet. Je moet bij een verhuis natuurlijk

rekening houden met de verhuiskost en de ecologische kost. Medewerkers hebben ook de kans

gekregen om bepaald bureaumateriaal dat we niet meer konden gebruiken mee naar huis te nemen,

zoals een ergonomische bureaustoel om hun thuiskantoor mee in te richten. 

Het kantoormateriaal dat overbleef en dat we niet hebben verhuisd, hebben we geschonken aan

goede doelen. Het FAGG heeft kasten, bureaus, ladekasten en tafels gedoneerd aan verschillende

scholen. Maar ook aan een vereniging die vluchtelingen helpt en aan het project La Maison Rue Verte

dat alleenstaande vrouwen met kinderen onderdak aanbiedt. Ons overbodig bureaumateriaal heeft dus

een tweede leven gekregen.

Die duurzaamheid trekt zich ook door in ons nieuwe mobiliteitsplan. 

Dat klopt. Zo proberen we iedereen te motiveren om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Vroeger

werkten we recht tegenover het Zuidstation, we moesten gewoon de straat oversteken en konden ons

kantoor binnenwandelen. Nu was er toch wel de vrees dat het gebouw moeilijker bereikbaar zou zijn,

maar die angst was nergens voor nodig. We hebben ingezet op duurzame mobiliteit door verschillende

routes uit te stippelen om het gebouw te voet of met de fiets vanuit het treinstation te bereiken. 

De vroegere VIP-parking in het gebouw hebben we ook omgetoverd tot een fietsparking. Er is zelfs

plaats voor bakfietsen en er zijn oplaadplekken voor elektrische fietsen. In het gebouw zijn ook

douches voorzien voor collega’s die zich willen opfrissen als ze met de fiets naar het werk komen. Je

ziet dus dat we echt hebben geïnvesteerd in onze visie rond duurzaamheid. Ook in het

bedrijfsrestaurant merk je de verandering. We werken nu met lokale en seizoensgebonden producten.

Dat wil niet zeggen dat je geen steak-friet kan eten, maar er zijn ook veel gezonde alternatieven.

Eens de plannen waren uitgetekend, kwam nog het grootste werk: de definitieve verhuis. 

Dat vergde natuurlijk heel wat voorbereiding. We hebben besloten om onze papieren archieven niet

naar het nieuwe gebouw te verhuizen. De eerste opdracht was dus om alle papieren archieven naar

onze logistieke partner te brengen. Dat was een goede oefening om te zien wat we nodig hadden en

wat niet. Er is ook veel gedigitaliseerd. Alle diensten moesten ook het materiaal van hun team

inpakken en elke medewerker kreeg een individuele verhuisdoos voor zijn of haar persoonlijke items.

Die moesten duidelijk worden gelabeld want niet elk team kwam op dezelfde verdieping of naast

dezelfde collega’s terecht als ervoor. Voor alle kasten, bureaus en ander meubilair in ons oude gebouw

moest ook worden aangeduid wat we al dan niet zouden meenemen en waar het terecht moest

komen.

Het was dus al een groot en logistiek ingewikkeld project, maar toen kwam de coronacrisis

er nog eens bij. Heeft dat een grote impact gehad? 

De verhuis heeft daardoor zeker wat vertraging opgelopen. Heel ons agentschap was zo druk bezig

met de strijd tegen COVID-19 dat we het verhuisproject vaak tussen de soep en de patatten erbij

moesten nemen. Daardoor zijn veel dingen minder grondig gebeurd bij ons en hebben we meer

nadelen gevoeld dan de andere twee organisaties. Zij hadden medewerkers die zich alleen met het

verhuisproject konden bezighouden. We hadden een heel plan uitgewerkt om mensen te verwelkomen

in het nieuwe gebouw, hen te begeleiden en te laten kennismaken met hun nieuwe werkplek. Dat is

allemaal een beetje in het water gevallen en dat moeten we nu inhalen. 

Die terugkeer naar kantoor zal een hele aanpassing zijn voor heel wat collega’s. Hoe gaan

jullie de mensen terug uit hun bubbel krijgen? 

We moeten weer nieuwe gewoontes aanleren, maar verandering is nooit gemakkelijk. In een grote

ruimte werken met veel mensen zijn we niet meer gewend. Maar je collega’s zien en samenwerken is

wel belangrijker dan veel mensen denken, bijvoorbeeld bij de preventie van een burn-out. Als je thuis

werkt, ligt dat moeilijker. We hebben het gebouw op die manier uitgerust dat het aan iedereen zijn

noden voldoet en dat iedereen zich hier thuis zal voelen. 

Naast de klassieke kantoorruimtes zijn er bijvoorbeeld projectruimtes voor overleg met collega’s,

telefoonbubbels voor korte telefoongesprekken, stilteruimtes waar je niet mag praten of bellen en

cocons voor als je je even wil terugtrekken en op je gemak wilt werken. Onze infrastructuur voor

externe vergaderingen is ook enorm vooruitgegaan. Zo hebben we een klein auditorium, een zaal voor

tolken en de klassieke vergaderzalen. Alle ICT-systemen zijn ook gemoderniseerd en toekomstgericht,

wat het werken heel vlot en aangenaam maakt. We hebben ook ingezet op het welzijn van onze

medewerkers. Er zijn verschillende koffiehoeken voor een informeel onderonsje met collega’s. Het

gebouw heeft ook een medialounge, een ontspanningsruimte en een sportzaal. Het is goed om tijdens

de drukke werkdag even te ontspannen en de batterijen op te laden.

Jullie hebben gekozen voor een geïntegreerde aanpak waarbij diensten van de

verschillende organisaties naast elkaar zitten, er is ook de gemeenschappelijke logistieke

dienst 1FM. Wat zijn de voordelen van fysiek samenzitten met verschillende partners in één

gebouw? 

Dat heeft zeker bepaalde voordelen. Je kan echt profiteren van de expertise die we daarvoor niet

hadden. Vooral diensten die werken rond dezelfde thema’s, zoals het Training Center of de ICT-

diensten, kunnen hun kennis en ervaring met elkaar delen. De drempel om te gaan kijken hoe een

andere organisatie iets aanpakt, is veel lager. Het is ook gemakkelijker en goedkoper om samen

materiaal aan te kopen of uit te lenen. Ik zie zeker voordelen, maar moet nog veel groeien. Dat zal

gedeeltelijk organisch gebeuren, maar we zullen ook gerichte acties opzetten om de handen in elkaar

te slaan.

We zijn ondertussen verhuisd, maar het is nu wachten tot de grote massa het nieuwe

gebouw leert kennen. Hoe ziet u de toekomst in? 

Eerst en vooral maken we nu een grote inhaalbeweging voor de activiteiten die we vorig jaar al

hadden gepland zoals de kennismaking met collega’s en praktische afspraken maken tussen de teams

op een bepaalde verdieping. Dat moeten we zeker aanmoedigen. We moeten weer meer leren werken

zoals vroeger en dat vergt wat tijd. De combinatie tussen telewerk en werken op kantoor zal voor elke

dienst en elke medewerker een beetje zoeken zijn. Ik ben er zeker van dat dat met goede afspraken

tussen teams en de juiste ondersteuning goedkomt.

Terug naar boven
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en behoeften werden ingevuld. We hadden de

jaren ervoor al veel voorbereid voor de verhuis

naar de Pachecolaan, dus dat ging heel vlot. 

Na verloop van tijd werden er ook andere werkgroepen opgericht om alles in goede banen te leiden,

zoals de werkgroep ICT voor de technologische inrichting van het gebouw. Vanuit een kerngroep

werden al die werkgroepen gecoördineerd. Dat was wel nodig bij zo’n groot project. Aangezien we

gingen samenhuizen met twee andere organisaties waren er bij elk overleg ook vertegenwoordigers

van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV aanwezig. Een verhuis bleek een enorm project waar je

bijna fulltime mee bezig moet zijn.

Bij de uitwerking van de plannen voor het nieuwe gebouw stond duurzaamheid centraal.

Hoe hebben jullie dat in de praktijk gerealiseerd? 

Het uitgangspunt voor het nieuwe gebouw is: samenwerken aan de volksgezondheid in een duurzame

en gezonde omgeving. We hebben zoveel mogelijk gestreefd naar een gezond en duurzaam gebouw.

Alle materialen die we hebben gekozen voor ons nieuwe gebouw zijn herbruikbaar. Er is ook goed

afgewogen welk meubilair we zouden verhuizen en welke niet. Je moet bij een verhuis natuurlijk

rekening houden met de verhuiskost en de ecologische kost. Medewerkers hebben ook de kans

gekregen om bepaald bureaumateriaal dat we niet meer konden gebruiken mee naar huis te nemen,

zoals een ergonomische bureaustoel om hun thuiskantoor mee in te richten. 

Het kantoormateriaal dat overbleef en dat we niet hebben verhuisd, hebben we geschonken aan

goede doelen. Het FAGG heeft kasten, bureaus, ladekasten en tafels gedoneerd aan verschillende

scholen. Maar ook aan een vereniging die vluchtelingen helpt en aan het project La Maison Rue Verte

dat alleenstaande vrouwen met kinderen onderdak aanbiedt. Ons overbodig bureaumateriaal heeft dus

een tweede leven gekregen.

Die duurzaamheid trekt zich ook door in ons nieuwe mobiliteitsplan. 

Dat klopt. Zo proberen we iedereen te motiveren om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Vroeger

werkten we recht tegenover het Zuidstation, we moesten gewoon de straat oversteken en konden ons

kantoor binnenwandelen. Nu was er toch wel de vrees dat het gebouw moeilijker bereikbaar zou zijn,

maar die angst was nergens voor nodig. We hebben ingezet op duurzame mobiliteit door verschillende

routes uit te stippelen om het gebouw te voet of met de fiets vanuit het treinstation te bereiken. 

De vroegere VIP-parking in het gebouw hebben we ook omgetoverd tot een fietsparking. Er is zelfs

plaats voor bakfietsen en er zijn oplaadplekken voor elektrische fietsen. In het gebouw zijn ook

douches voorzien voor collega’s die zich willen opfrissen als ze met de fiets naar het werk komen. Je

ziet dus dat we echt hebben geïnvesteerd in onze visie rond duurzaamheid. Ook in het

bedrijfsrestaurant merk je de verandering. We werken nu met lokale en seizoensgebonden producten.

Dat wil niet zeggen dat je geen steak-friet kan eten, maar er zijn ook veel gezonde alternatieven.

Eens de plannen waren uitgetekend, kwam nog het grootste werk: de definitieve verhuis. 

Dat vergde natuurlijk heel wat voorbereiding. We hebben besloten om onze papieren archieven niet

naar het nieuwe gebouw te verhuizen. De eerste opdracht was dus om alle papieren archieven naar

onze logistieke partner te brengen. Dat was een goede oefening om te zien wat we nodig hadden en

wat niet. Er is ook veel gedigitaliseerd. Alle diensten moesten ook het materiaal van hun team

inpakken en elke medewerker kreeg een individuele verhuisdoos voor zijn of haar persoonlijke items.

Die moesten duidelijk worden gelabeld want niet elk team kwam op dezelfde verdieping of naast

dezelfde collega’s terecht als ervoor. Voor alle kasten, bureaus en ander meubilair in ons oude gebouw

moest ook worden aangeduid wat we al dan niet zouden meenemen en waar het terecht moest

komen.

Het was dus al een groot en logistiek ingewikkeld project, maar toen kwam de coronacrisis

er nog eens bij. Heeft dat een grote impact gehad? 

De verhuis heeft daardoor zeker wat vertraging opgelopen. Heel ons agentschap was zo druk bezig

met de strijd tegen COVID-19 dat we het verhuisproject vaak tussen de soep en de patatten erbij

moesten nemen. Daardoor zijn veel dingen minder grondig gebeurd bij ons en hebben we meer

nadelen gevoeld dan de andere twee organisaties. Zij hadden medewerkers die zich alleen met het

verhuisproject konden bezighouden. We hadden een heel plan uitgewerkt om mensen te verwelkomen

in het nieuwe gebouw, hen te begeleiden en te laten kennismaken met hun nieuwe werkplek. Dat is

allemaal een beetje in het water gevallen en dat moeten we nu inhalen. 

Die terugkeer naar kantoor zal een hele aanpassing zijn voor heel wat collega’s. Hoe gaan

jullie de mensen terug uit hun bubbel krijgen? 

We moeten weer nieuwe gewoontes aanleren, maar verandering is nooit gemakkelijk. In een grote

ruimte werken met veel mensen zijn we niet meer gewend. Maar je collega’s zien en samenwerken is

wel belangrijker dan veel mensen denken, bijvoorbeeld bij de preventie van een burn-out. Als je thuis

werkt, ligt dat moeilijker. We hebben het gebouw op die manier uitgerust dat het aan iedereen zijn

noden voldoet en dat iedereen zich hier thuis zal voelen. 

Naast de klassieke kantoorruimtes zijn er bijvoorbeeld projectruimtes voor overleg met collega’s,

telefoonbubbels voor korte telefoongesprekken, stilteruimtes waar je niet mag praten of bellen en

cocons voor als je je even wil terugtrekken en op je gemak wilt werken. Onze infrastructuur voor

externe vergaderingen is ook enorm vooruitgegaan. Zo hebben we een klein auditorium, een zaal voor

tolken en de klassieke vergaderzalen. Alle ICT-systemen zijn ook gemoderniseerd en toekomstgericht,

wat het werken heel vlot en aangenaam maakt. We hebben ook ingezet op het welzijn van onze

medewerkers. Er zijn verschillende koffiehoeken voor een informeel onderonsje met collega’s. Het

gebouw heeft ook een medialounge, een ontspanningsruimte en een sportzaal. Het is goed om tijdens

de drukke werkdag even te ontspannen en de batterijen op te laden.

Jullie hebben gekozen voor een geïntegreerde aanpak waarbij diensten van de

verschillende organisaties naast elkaar zitten, er is ook de gemeenschappelijke logistieke

dienst 1FM. Wat zijn de voordelen van fysiek samenzitten met verschillende partners in één

gebouw? 

Dat heeft zeker bepaalde voordelen. Je kan echt profiteren van de expertise die we daarvoor niet

hadden. Vooral diensten die werken rond dezelfde thema’s, zoals het Training Center of de ICT-

diensten, kunnen hun kennis en ervaring met elkaar delen. De drempel om te gaan kijken hoe een

andere organisatie iets aanpakt, is veel lager. Het is ook gemakkelijker en goedkoper om samen

materiaal aan te kopen of uit te lenen. Ik zie zeker voordelen, maar moet nog veel groeien. Dat zal

gedeeltelijk organisch gebeuren, maar we zullen ook gerichte acties opzetten om de handen in elkaar

te slaan.

We zijn ondertussen verhuisd, maar het is nu wachten tot de grote massa het nieuwe

gebouw leert kennen. Hoe ziet u de toekomst in? 

Eerst en vooral maken we nu een grote inhaalbeweging voor de activiteiten die we vorig jaar al

hadden gepland zoals de kennismaking met collega’s en praktische afspraken maken tussen de teams

op een bepaalde verdieping. Dat moeten we zeker aanmoedigen. We moeten weer meer leren werken

zoals vroeger en dat vergt wat tijd. De combinatie tussen telewerk en werken op kantoor zal voor elke

dienst en elke medewerker een beetje zoeken zijn. Ik ben er zeker van dat dat met goede afspraken

tussen teams en de juiste ondersteuning goedkomt.

Terug naar boven
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Duurzaam samenwerken in ons nieuwe
gebouw

“Alle materialen die we hebben gekozen voor ons nieuwe gebouw zijn
herbruikbaar. We willen samenwerken aan de volksgezondheid in een duurzame
en gezonde omgeving”

Op 1 maart 2021 verhuisde het FAGG samen met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV

naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in het centrum van Brussel. De

verhuis maakt deel uit van het Redesignproject van de gezondheidszorgadministraties. De

bedoeling is om de overheidsdiensten nog efficiënter te maken en zo de dienstverlening aan

burgers en stakeholders verder te verbeteren. Karen Wyns werkt bij de afdeling Personeel

en Organisatie en maakt deel uit van het projectteam dat de verhuis voorbereidde en in

goede banen leidde. Ze vertelt over haar ervaringen met dit enorme logistieke project.

Karen Wyns

Voor het begin van dit verhuisproject

moeten we een hele tijd teruggaan in de

tijd, want oorspronkelijk zouden we

verhuizen naar het Pachecogebouw.

Daarna werd de beslissing genomen om te

verhuizen naar het Galileegebouw. Hoe is

dat project verlopen? 

Ik was vanaf het begin betrokken bij de

werkgroep voor de verhuis naar de Pachecolaan

en later naar het Galileegebouw. Vanaf de

eerste gesprekken met de architect waren we al

aanwezig om ervoor te zorgen dat al onze eisen

en behoeften werden ingevuld. We hadden de

jaren ervoor al veel voorbereid voor de verhuis

naar de Pachecolaan, dus dat ging heel vlot. 

Na verloop van tijd werden er ook andere werkgroepen opgericht om alles in goede banen te leiden,

zoals de werkgroep ICT voor de technologische inrichting van het gebouw. Vanuit een kerngroep

werden al die werkgroepen gecoördineerd. Dat was wel nodig bij zo’n groot project. Aangezien we

gingen samenhuizen met twee andere organisaties waren er bij elk overleg ook vertegenwoordigers

van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV aanwezig. Een verhuis bleek een enorm project waar je

bijna fulltime mee bezig moet zijn.

Bij de uitwerking van de plannen voor het nieuwe gebouw stond duurzaamheid centraal.

Hoe hebben jullie dat in de praktijk gerealiseerd? 

Het uitgangspunt voor het nieuwe gebouw is: samenwerken aan de volksgezondheid in een duurzame

en gezonde omgeving. We hebben zoveel mogelijk gestreefd naar een gezond en duurzaam gebouw.

Alle materialen die we hebben gekozen voor ons nieuwe gebouw zijn herbruikbaar. Er is ook goed

afgewogen welk meubilair we zouden verhuizen en welke niet. Je moet bij een verhuis natuurlijk

rekening houden met de verhuiskost en de ecologische kost. Medewerkers hebben ook de kans

gekregen om bepaald bureaumateriaal dat we niet meer konden gebruiken mee naar huis te nemen,

zoals een ergonomische bureaustoel om hun thuiskantoor mee in te richten. 

Het kantoormateriaal dat overbleef en dat we niet hebben verhuisd, hebben we geschonken aan

goede doelen. Het FAGG heeft kasten, bureaus, ladekasten en tafels gedoneerd aan verschillende

scholen. Maar ook aan een vereniging die vluchtelingen helpt en aan het project La Maison Rue Verte

dat alleenstaande vrouwen met kinderen onderdak aanbiedt. Ons overbodig bureaumateriaal heeft dus

een tweede leven gekregen.

Die duurzaamheid trekt zich ook door in ons nieuwe mobiliteitsplan. 

Dat klopt. Zo proberen we iedereen te motiveren om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Vroeger

werkten we recht tegenover het Zuidstation, we moesten gewoon de straat oversteken en konden ons

kantoor binnenwandelen. Nu was er toch wel de vrees dat het gebouw moeilijker bereikbaar zou zijn,

maar die angst was nergens voor nodig. We hebben ingezet op duurzame mobiliteit door verschillende

routes uit te stippelen om het gebouw te voet of met de fiets vanuit het treinstation te bereiken. 

De vroegere VIP-parking in het gebouw hebben we ook omgetoverd tot een fietsparking. Er is zelfs

plaats voor bakfietsen en er zijn oplaadplekken voor elektrische fietsen. In het gebouw zijn ook

douches voorzien voor collega’s die zich willen opfrissen als ze met de fiets naar het werk komen. Je

ziet dus dat we echt hebben geïnvesteerd in onze visie rond duurzaamheid. Ook in het

bedrijfsrestaurant merk je de verandering. We werken nu met lokale en seizoensgebonden producten.

Dat wil niet zeggen dat je geen steak-friet kan eten, maar er zijn ook veel gezonde alternatieven.

Eens de plannen waren uitgetekend, kwam nog het grootste werk: de definitieve verhuis. 

Dat vergde natuurlijk heel wat voorbereiding. We hebben besloten om onze papieren archieven niet

naar het nieuwe gebouw te verhuizen. De eerste opdracht was dus om alle papieren archieven naar

onze logistieke partner te brengen. Dat was een goede oefening om te zien wat we nodig hadden en

wat niet. Er is ook veel gedigitaliseerd. Alle diensten moesten ook het materiaal van hun team

inpakken en elke medewerker kreeg een individuele verhuisdoos voor zijn of haar persoonlijke items.

Die moesten duidelijk worden gelabeld want niet elk team kwam op dezelfde verdieping of naast

dezelfde collega’s terecht als ervoor. Voor alle kasten, bureaus en ander meubilair in ons oude gebouw

moest ook worden aangeduid wat we al dan niet zouden meenemen en waar het terecht moest

komen.

Het was dus al een groot en logistiek ingewikkeld project, maar toen kwam de coronacrisis

er nog eens bij. Heeft dat een grote impact gehad? 

De verhuis heeft daardoor zeker wat vertraging opgelopen. Heel ons agentschap was zo druk bezig

met de strijd tegen COVID-19 dat we het verhuisproject vaak tussen de soep en de patatten erbij

moesten nemen. Daardoor zijn veel dingen minder grondig gebeurd bij ons en hebben we meer

nadelen gevoeld dan de andere twee organisaties. Zij hadden medewerkers die zich alleen met het

verhuisproject konden bezighouden. We hadden een heel plan uitgewerkt om mensen te verwelkomen

in het nieuwe gebouw, hen te begeleiden en te laten kennismaken met hun nieuwe werkplek. Dat is

allemaal een beetje in het water gevallen en dat moeten we nu inhalen. 

Die terugkeer naar kantoor zal een hele aanpassing zijn voor heel wat collega’s. Hoe gaan

jullie de mensen terug uit hun bubbel krijgen? 

We moeten weer nieuwe gewoontes aanleren, maar verandering is nooit gemakkelijk. In een grote

ruimte werken met veel mensen zijn we niet meer gewend. Maar je collega’s zien en samenwerken is

wel belangrijker dan veel mensen denken, bijvoorbeeld bij de preventie van een burn-out. Als je thuis

werkt, ligt dat moeilijker. We hebben het gebouw op die manier uitgerust dat het aan iedereen zijn

noden voldoet en dat iedereen zich hier thuis zal voelen. 

Naast de klassieke kantoorruimtes zijn er bijvoorbeeld projectruimtes voor overleg met collega’s,

telefoonbubbels voor korte telefoongesprekken, stilteruimtes waar je niet mag praten of bellen en

cocons voor als je je even wil terugtrekken en op je gemak wilt werken. Onze infrastructuur voor

externe vergaderingen is ook enorm vooruitgegaan. Zo hebben we een klein auditorium, een zaal voor

tolken en de klassieke vergaderzalen. Alle ICT-systemen zijn ook gemoderniseerd en toekomstgericht,

wat het werken heel vlot en aangenaam maakt. We hebben ook ingezet op het welzijn van onze

medewerkers. Er zijn verschillende koffiehoeken voor een informeel onderonsje met collega’s. Het

gebouw heeft ook een medialounge, een ontspanningsruimte en een sportzaal. Het is goed om tijdens

de drukke werkdag even te ontspannen en de batterijen op te laden.

Jullie hebben gekozen voor een geïntegreerde aanpak waarbij diensten van de

verschillende organisaties naast elkaar zitten, er is ook de gemeenschappelijke logistieke

dienst 1FM. Wat zijn de voordelen van fysiek samenzitten met verschillende partners in één

gebouw? 

Dat heeft zeker bepaalde voordelen. Je kan echt profiteren van de expertise die we daarvoor niet

hadden. Vooral diensten die werken rond dezelfde thema’s, zoals het Training Center of de ICT-

diensten, kunnen hun kennis en ervaring met elkaar delen. De drempel om te gaan kijken hoe een

andere organisatie iets aanpakt, is veel lager. Het is ook gemakkelijker en goedkoper om samen

materiaal aan te kopen of uit te lenen. Ik zie zeker voordelen, maar moet nog veel groeien. Dat zal

gedeeltelijk organisch gebeuren, maar we zullen ook gerichte acties opzetten om de handen in elkaar

te slaan.

We zijn ondertussen verhuisd, maar het is nu wachten tot de grote massa het nieuwe

gebouw leert kennen. Hoe ziet u de toekomst in? 

Eerst en vooral maken we nu een grote inhaalbeweging voor de activiteiten die we vorig jaar al

hadden gepland zoals de kennismaking met collega’s en praktische afspraken maken tussen de teams

op een bepaalde verdieping. Dat moeten we zeker aanmoedigen. We moeten weer meer leren werken

zoals vroeger en dat vergt wat tijd. De combinatie tussen telewerk en werken op kantoor zal voor elke

dienst en elke medewerker een beetje zoeken zijn. Ik ben er zeker van dat dat met goede afspraken

tussen teams en de juiste ondersteuning goedkomt.

Terug naar boven
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De coronavaccins en de vaccinatiecentra

“We hebben er altijd over gewaakt dat de vaccinatiecampagne op een
kwalitatieve manier kon verlopen. Dat was onze grootste bezorgdheid. We zijn
pragmatisch geweest, maar de kwaliteit moest altijd 100 % zijn”

Het directoraat-generaal Inspectie van het FAGG speelde een belangrijke rol in de logistieke

uitbouw van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19. De inspecteurs en

controleurs van het DG Inspectie deelden hun expertise bij de opleiding, opstart en

evaluatie van de vaccinatiecentra. Nele Matthijs, verantwoordelijke van de afdeling

Distributie, en Margriet Gabriels, verantwoordelijke van de afdeling Aflevering werkten

onder leiding van directeur-generaal Ethel Mertens actief mee aan de organisatie van de

opslag, verdeling en aflevering van de coronavaccins.

Ethel Mertens

De nationale vaccinatiecampagne tegen

COVID-19 was een enorme logistieke

opdracht. Hoe hebben jullie die campagne

voorbereid om ervoor te zorgen dat 

iedereen die in België in aanmerking kwam

een vaccin zou kunnen krijgen? 

EM: Eind 2020 is de ontwikkeling van de

coronavaccins plots in een stroomversnelling

geraakt. Gezien de pandemische situatie en de

omvang van de vaccinatiecampagne werd al

snel duidelijk dat de klassieke weg van

stockage, verdeling en aflevering niet gepast

was voor de coronavaccins. 

 De vaccins hadden zeer specifieke bewaarcondities en niet elk vaccin had dezelfde vereisten. Het

vaccin van Pfizer moest bijvoorbeeld worden bewaard op -80 °C terwijl dat bij Moderna -20 °C was.

De vaccins hadden ook een heel beperkte houdbaarheid vanaf het moment dat ze werden ontdooid.

Daarom zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een partner die de capaciteit en ook de speciale

vriezers had om de vaccins te bewaren. De ziekenhuisapotheken hebben zich daarvoor kandidaat

gesteld. De vaccins zijn verpakt in multidosissen. De ziekenhuisapothekers hebben ook aangeboden

om de grote verpakkingen te fractioneren naar kleinere verpakkingen en te verdelen naar de

woonzorgcentra en later naar de vaccinatiecentra. Samen hebben we procedures en protocollen

opgesteld om het hele proces in goede banen te leiden.

MG: In december 2020 hebben onze inspecteurs dan een eerste dry run gedaan met flacons die

waren gevuld met water. We hebben het hele proces grondig getest vanaf de levering van de vaccins

door de fabrikant in de ziekenhuisapotheek tot bij de levering aan de woonzorgcentra, de

voorbereiding van de individuele dosissen en de toediening ter plaatse aan bewoners en personeel.

Nadien gebeurden diverse wet runs onder meer voor de vaccinatie van het personeel in de

ziekenhuizen. Op basis van onze bevindingen werden de procedures en draaiboeken aangepast en

geoptimaliseerd. 

Vanaf maart 2021 was het dan de beurt aan

het grote publiek. Welke rol hebben jullie

gespeeld in de voorbereiding van de

vaccinatiecentra? 

MG: In het begin hebben we samen met het

Coronacommissariaat geholpen om de

vaccinatiecentra op te starten. Aanvankelijk was

iedereen heel ambitieus om bijna in elk dorp een

vaccinatiecentrum op te zetten maar dat is heel

snel beperkt, want dat bleek een enorme logistieke

opdracht te zijn voor een gemeente om dat op te

zetten. In totaal kwamen er over heel België een

honderdvijftigtal vaccinatiecentra. De

vaccinatiecampagne is eigenlijk een bevoegdheid

van de gefedereerde entiteiten. Maar omdat hun

ervaring voor een dergelijke vaccinatiecampagne

beperkt was, werd ook de expertise van het FAGG

ingeroepen. We traden niet op als inspecteur, maar

hadden meer een consulterende en adviserende

functie.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM: Als bevoegde geneesmiddelenautoriteit zijn

we altijd verantwoordelijk voor de kwalitatieve

distributie van geneesmiddelen, waaronder

vaccins. We moeten controleren of alle

processen de wetgeving respecteren en de

kwaliteitsrichtlijnen goed worden opgevolgd. Dat

was ook onze hoofdtaak in de vaccinatiecentra,

maar we hebben ook heel wat taken opgenomen

die eigenlijk buiten onze bevoegdheid vallen

zoals de kwantitatieve verdeling van de vaccins

en het nodige materiaal zoals spuiten en

naalden.

Deze logistieke organisatie was voor ons een enorme uitdaging. Elke keer dat er minder of geen
vaccins werden geleverd, moesten we alles herberekenen. We moesten ook zorgen voor een
evenwichtige verdeling over de verschillende regio’s van ons land. Een vaccinatiecentrum is ook geen
woonzorgcentrum of geen ziekenhuis. De mensen die daar als vrijwilliger aan de slag gingen, moesten
worden opgeleid.

Welke moeilijkheden hebben jullie ondervonden? 

EM: Naarmate de vaccinatiecampagne vorderde, werd het altijd maar complexer. Bijvoorbeeld het feit

dat het ging over twee toedieningen van eenzelfde vaccin met een interval van een paar weken,

maakte het er niet gemakkelijker op. Je kan geen vaccin aan iemand toewijzen als je niet zeker bent

dat je de tweede dosis op tijd zal ontvangen omdat de doeltreffendheid na één toediening anders niet

kon worden verzekerd. Hierbij kwam de moeilijkheid dat de firma’s de voortdurende bevoorrading niet

konden garanderen. Er waren vaak vertragingen of er waren weken waarin er onverwacht niets of

minder werd geleverd. In het begin werden we ook geconfronteerd met aanzienlijk meer vraag dan

aanbod. Heel wat mensen waren bereid om zich te laten vaccineren, maar zoveel vaccins waren er

gewoon nog niet. Dat was voor sommigen moeilijk om te begrijpen. 

Eenmaal de vaccinatiecampagne goed op gang kwam en alle procedures uitvoerig waren

getest, bleven jullie ondersteuning bieden. 

EM: Dat klopt. Dat was zeer intensief, want we konden natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Om zeker te

zijn dat iedereen in de vaccinatiecentra dezelfde informatie kreeg, werden er systematisch

overlegmomenten georganiseerd met alle betrokkenen en werden hiervan verslagen onder alle

farmaceutische experten in de vaccinatiecentra verdeeld zodat iedereen op de hoogte zou zijn van het

laatste nieuws. Er waren voorvallen die ver buiten onze comfortzone waren. Zo hebben we

gesensibiliseerd over het ronselen van mensen op de markt om zich te laten vaccineren. Bij

problemen hebben we altijd contact opgenomen met de verantwoordelijken om erover te waken dat

alles op een kwalitatieve manier kon verlopen. Dat was onze grootste bezorgdheid. We zijn

pragmatisch geweest, maar de kwaliteit moest altijd 100 % zijn, dat principe hebben we nooit

losgelaten.

NM: Zoals eerder aangehaald, hadden we elke vrijdag een overleg met de verantwoordelijken van de

vaccinatiecentra, dat kon op veel bijval rekenen. Als er problemen werden opgemerkt tijdens controles

of bezoeken aan vaccinatiecentra, konden we die informatie op hetzelfde moment aan alle centra

communiceren. Dat overleg was een tweerichtingsverkeer, er konden ook vragen worden gesteld. Het

was mooi om te zien hoe de experten in de centra zelfs presentaties voor hun collega’s maakten om

hun kennis met elkaar te delen.

De vaccinatiecentra draaien nu op een lager pitje. Zijn ze klaar om terug volop te draaien

wanneer dat nodig zou zijn? 

NM: We blijven de situatie zeker van dichtbij opvolgen, niet alleen binnen onze inspectiediensten,

maar ook voor alles wat te maken heeft met medische hulpmiddelen, vaccins, geneesmiddelen tegen

COVID-19, alle ontwikkelingen worden nauwgezet opgevolgd. Alle procedures en draaiboeken zijn er

en ook op juridisch vlak hebben we een wettelijk kader gecreëerd om de verdeling van vaccins voor

groepsvaccinatie in goede banen te leiden. Ook andere manieren om te vaccineren tegen COVID-19

zoals door de apothekers in de apotheken, in artsenpraktijken, op georganiseerde vaccinatiedagen …

worden nu verder uitgewerkt door de gefedereerde entiteiten. Het is namelijk hun

verantwoordelijkheid om de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 verder te organiseren, waarbij wij

natuurlijk onze expertise blijven delen.

EM: Ondanks de zware periode en moeilijke omstandigheden waartegen we hebben opgebokst, ligt in

theorie alles vast om de vaccinatie tegen COVID-19 terug op te starten wanneer dat nodig zou zijn.

Dat heeft heel wat werk gekost voor mijn teams, maar ook al onze collega’s binnen het FAGG hebben

daar een enorme rol in gespeeld. Alleszins, ik kan niet genoeg benadrukken hoe trots ik ben op mijn

ploeg. Ik wil hen dan ook enorm bedanken voor al hun werk.
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De coronavaccins en de vaccinatiecentra

“We hebben er altijd over gewaakt dat de vaccinatiecampagne op een
kwalitatieve manier kon verlopen. Dat was onze grootste bezorgdheid. We zijn
pragmatisch geweest, maar de kwaliteit moest altijd 100 % zijn”

Het directoraat-generaal Inspectie van het FAGG speelde een belangrijke rol in de logistieke

uitbouw van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19. De inspecteurs en

controleurs van het DG Inspectie deelden hun expertise bij de opleiding, opstart en

evaluatie van de vaccinatiecentra. Nele Matthijs, verantwoordelijke van de afdeling

Distributie, en Margriet Gabriels, verantwoordelijke van de afdeling Aflevering werkten

onder leiding van directeur-generaal Ethel Mertens actief mee aan de organisatie van de

opslag, verdeling en aflevering van de coronavaccins.

Ethel Mertens

De nationale vaccinatiecampagne tegen

COVID-19 was een enorme logistieke

opdracht. Hoe hebben jullie die campagne

voorbereid om ervoor te zorgen dat 

iedereen die in België in aanmerking kwam

een vaccin zou kunnen krijgen? 

EM: Eind 2020 is de ontwikkeling van de

coronavaccins plots in een stroomversnelling

geraakt. Gezien de pandemische situatie en de

omvang van de vaccinatiecampagne werd al

snel duidelijk dat de klassieke weg van

stockage, verdeling en aflevering niet gepast

was voor de coronavaccins. 

 De vaccins hadden zeer specifieke bewaarcondities en niet elk vaccin had dezelfde vereisten. Het

vaccin van Pfizer moest bijvoorbeeld worden bewaard op -80 °C terwijl dat bij Moderna -20 °C was.

De vaccins hadden ook een heel beperkte houdbaarheid vanaf het moment dat ze werden ontdooid.

Daarom zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een partner die de capaciteit en ook de speciale

vriezers had om de vaccins te bewaren. De ziekenhuisapotheken hebben zich daarvoor kandidaat

gesteld. De vaccins zijn verpakt in multidosissen. De ziekenhuisapothekers hebben ook aangeboden

om de grote verpakkingen te fractioneren naar kleinere verpakkingen en te verdelen naar de

woonzorgcentra en later naar de vaccinatiecentra. Samen hebben we procedures en protocollen

opgesteld om het hele proces in goede banen te leiden.

MG: In december 2020 hebben onze inspecteurs dan een eerste dry run gedaan met flacons die

waren gevuld met water. We hebben het hele proces grondig getest vanaf de levering van de vaccins

door de fabrikant in de ziekenhuisapotheek tot bij de levering aan de woonzorgcentra, de

voorbereiding van de individuele dosissen en de toediening ter plaatse aan bewoners en personeel.

Nadien gebeurden diverse wet runs onder meer voor de vaccinatie van het personeel in de

ziekenhuizen. Op basis van onze bevindingen werden de procedures en draaiboeken aangepast en

geoptimaliseerd. 

Vanaf maart 2021 was het dan de beurt aan

het grote publiek. Welke rol hebben jullie

gespeeld in de voorbereiding van de

vaccinatiecentra? 

MG: In het begin hebben we samen met het

Coronacommissariaat geholpen om de

vaccinatiecentra op te starten. Aanvankelijk was

iedereen heel ambitieus om bijna in elk dorp een

vaccinatiecentrum op te zetten maar dat is heel

snel beperkt, want dat bleek een enorme logistieke

opdracht te zijn voor een gemeente om dat op te

zetten. In totaal kwamen er over heel België een

honderdvijftigtal vaccinatiecentra. De

vaccinatiecampagne is eigenlijk een bevoegdheid

van de gefedereerde entiteiten. Maar omdat hun

ervaring voor een dergelijke vaccinatiecampagne

beperkt was, werd ook de expertise van het FAGG

ingeroepen. We traden niet op als inspecteur, maar

hadden meer een consulterende en adviserende

functie.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM: Als bevoegde geneesmiddelenautoriteit zijn

we altijd verantwoordelijk voor de kwalitatieve

distributie van geneesmiddelen, waaronder

vaccins. We moeten controleren of alle

processen de wetgeving respecteren en de

kwaliteitsrichtlijnen goed worden opgevolgd. Dat

was ook onze hoofdtaak in de vaccinatiecentra,

maar we hebben ook heel wat taken opgenomen

die eigenlijk buiten onze bevoegdheid vallen

zoals de kwantitatieve verdeling van de vaccins

en het nodige materiaal zoals spuiten en

naalden.

Deze logistieke organisatie was voor ons een enorme uitdaging. Elke keer dat er minder of geen
vaccins werden geleverd, moesten we alles herberekenen. We moesten ook zorgen voor een
evenwichtige verdeling over de verschillende regio’s van ons land. Een vaccinatiecentrum is ook geen
woonzorgcentrum of geen ziekenhuis. De mensen die daar als vrijwilliger aan de slag gingen, moesten
worden opgeleid.

Welke moeilijkheden hebben jullie ondervonden? 

EM: Naarmate de vaccinatiecampagne vorderde, werd het altijd maar complexer. Bijvoorbeeld het feit

dat het ging over twee toedieningen van eenzelfde vaccin met een interval van een paar weken,

maakte het er niet gemakkelijker op. Je kan geen vaccin aan iemand toewijzen als je niet zeker bent

dat je de tweede dosis op tijd zal ontvangen omdat de doeltreffendheid na één toediening anders niet

kon worden verzekerd. Hierbij kwam de moeilijkheid dat de firma’s de voortdurende bevoorrading niet

konden garanderen. Er waren vaak vertragingen of er waren weken waarin er onverwacht niets of

minder werd geleverd. In het begin werden we ook geconfronteerd met aanzienlijk meer vraag dan

aanbod. Heel wat mensen waren bereid om zich te laten vaccineren, maar zoveel vaccins waren er

gewoon nog niet. Dat was voor sommigen moeilijk om te begrijpen. 

Eenmaal de vaccinatiecampagne goed op gang kwam en alle procedures uitvoerig waren

getest, bleven jullie ondersteuning bieden. 
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groepsvaccinatie in goede banen te leiden. Ook andere manieren om te vaccineren tegen COVID-19

zoals door de apothekers in de apotheken, in artsenpraktijken, op georganiseerde vaccinatiedagen …

worden nu verder uitgewerkt door de gefedereerde entiteiten. Het is namelijk hun

verantwoordelijkheid om de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 verder te organiseren, waarbij wij

natuurlijk onze expertise blijven delen.
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De coronavaccins en de vaccinatiecentra

“We hebben er altijd over gewaakt dat de vaccinatiecampagne op een
kwalitatieve manier kon verlopen. Dat was onze grootste bezorgdheid. We zijn
pragmatisch geweest, maar de kwaliteit moest altijd 100 % zijn”

Het directoraat-generaal Inspectie van het FAGG speelde een belangrijke rol in de logistieke

uitbouw van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19. De inspecteurs en

controleurs van het DG Inspectie deelden hun expertise bij de opleiding, opstart en

evaluatie van de vaccinatiecentra. Nele Matthijs, verantwoordelijke van de afdeling

Distributie, en Margriet Gabriels, verantwoordelijke van de afdeling Aflevering werkten

onder leiding van directeur-generaal Ethel Mertens actief mee aan de organisatie van de

opslag, verdeling en aflevering van de coronavaccins.
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omvang van de vaccinatiecampagne werd al
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stockage, verdeling en aflevering niet gepast

was voor de coronavaccins. 

 De vaccins hadden zeer specifieke bewaarcondities en niet elk vaccin had dezelfde vereisten. Het

vaccin van Pfizer moest bijvoorbeeld worden bewaard op -80 °C terwijl dat bij Moderna -20 °C was.
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vriezers had om de vaccins te bewaren. De ziekenhuisapotheken hebben zich daarvoor kandidaat

gesteld. De vaccins zijn verpakt in multidosissen. De ziekenhuisapothekers hebben ook aangeboden

om de grote verpakkingen te fractioneren naar kleinere verpakkingen en te verdelen naar de
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De coronavaccins en de vaccinatiecentra

“We hebben er altijd over gewaakt dat de vaccinatiecampagne op een
kwalitatieve manier kon verlopen. Dat was onze grootste bezorgdheid. We zijn
pragmatisch geweest, maar de kwaliteit moest altijd 100 % zijn”

Het directoraat-generaal Inspectie van het FAGG speelde een belangrijke rol in de logistieke

uitbouw van de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID-19. De inspecteurs en

controleurs van het DG Inspectie deelden hun expertise bij de opleiding, opstart en

evaluatie van de vaccinatiecentra. Nele Matthijs, verantwoordelijke van de afdeling

Distributie, en Margriet Gabriels, verantwoordelijke van de afdeling Aflevering werkten

onder leiding van directeur-generaal Ethel Mertens actief mee aan de organisatie van de

opslag, verdeling en aflevering van de coronavaccins.
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De nationale vaccinatiecampagne tegen

COVID-19 was een enorme logistieke

opdracht. Hoe hebben jullie die campagne

voorbereid om ervoor te zorgen dat 

iedereen die in België in aanmerking kwam

een vaccin zou kunnen krijgen? 
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omvang van de vaccinatiecampagne werd al

snel duidelijk dat de klassieke weg van
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was voor de coronavaccins. 

 De vaccins hadden zeer specifieke bewaarcondities en niet elk vaccin had dezelfde vereisten. Het

vaccin van Pfizer moest bijvoorbeeld worden bewaard op -80 °C terwijl dat bij Moderna -20 °C was.

De vaccins hadden ook een heel beperkte houdbaarheid vanaf het moment dat ze werden ontdooid.
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ziekenhuizen. Op basis van onze bevindingen werden de procedures en draaiboeken aangepast en

geoptimaliseerd. 

Vanaf maart 2021 was het dan de beurt aan

het grote publiek. Welke rol hebben jullie

gespeeld in de voorbereiding van de

vaccinatiecentra? 

MG: In het begin hebben we samen met het

Coronacommissariaat geholpen om de

vaccinatiecentra op te starten. Aanvankelijk was

iedereen heel ambitieus om bijna in elk dorp een

vaccinatiecentrum op te zetten maar dat is heel

snel beperkt, want dat bleek een enorme logistieke

opdracht te zijn voor een gemeente om dat op te

zetten. In totaal kwamen er over heel België een

honderdvijftigtal vaccinatiecentra. De

vaccinatiecampagne is eigenlijk een bevoegdheid

van de gefedereerde entiteiten. Maar omdat hun

ervaring voor een dergelijke vaccinatiecampagne

beperkt was, werd ook de expertise van het FAGG

ingeroepen. We traden niet op als inspecteur, maar

hadden meer een consulterende en adviserende

functie.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM: Als bevoegde geneesmiddelenautoriteit zijn

we altijd verantwoordelijk voor de kwalitatieve

distributie van geneesmiddelen, waaronder

vaccins. We moeten controleren of alle

processen de wetgeving respecteren en de

kwaliteitsrichtlijnen goed worden opgevolgd. Dat

was ook onze hoofdtaak in de vaccinatiecentra,

maar we hebben ook heel wat taken opgenomen

die eigenlijk buiten onze bevoegdheid vallen

zoals de kwantitatieve verdeling van de vaccins

en het nodige materiaal zoals spuiten en

naalden.

Deze logistieke organisatie was voor ons een enorme uitdaging. Elke keer dat er minder of geen
vaccins werden geleverd, moesten we alles herberekenen. We moesten ook zorgen voor een
evenwichtige verdeling over de verschillende regio’s van ons land. Een vaccinatiecentrum is ook geen
woonzorgcentrum of geen ziekenhuis. De mensen die daar als vrijwilliger aan de slag gingen, moesten
worden opgeleid.

Welke moeilijkheden hebben jullie ondervonden? 

EM: Naarmate de vaccinatiecampagne vorderde, werd het altijd maar complexer. Bijvoorbeeld het feit

dat het ging over twee toedieningen van eenzelfde vaccin met een interval van een paar weken,

maakte het er niet gemakkelijker op. Je kan geen vaccin aan iemand toewijzen als je niet zeker bent

dat je de tweede dosis op tijd zal ontvangen omdat de doeltreffendheid na één toediening anders niet

kon worden verzekerd. Hierbij kwam de moeilijkheid dat de firma’s de voortdurende bevoorrading niet

konden garanderen. Er waren vaak vertragingen of er waren weken waarin er onverwacht niets of

minder werd geleverd. In het begin werden we ook geconfronteerd met aanzienlijk meer vraag dan

aanbod. Heel wat mensen waren bereid om zich te laten vaccineren, maar zoveel vaccins waren er

gewoon nog niet. Dat was voor sommigen moeilijk om te begrijpen. 

Eenmaal de vaccinatiecampagne goed op gang kwam en alle procedures uitvoerig waren

getest, bleven jullie ondersteuning bieden. 

EM: Dat klopt. Dat was zeer intensief, want we konden natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Om zeker te

zijn dat iedereen in de vaccinatiecentra dezelfde informatie kreeg, werden er systematisch

overlegmomenten georganiseerd met alle betrokkenen en werden hiervan verslagen onder alle

farmaceutische experten in de vaccinatiecentra verdeeld zodat iedereen op de hoogte zou zijn van het

laatste nieuws. Er waren voorvallen die ver buiten onze comfortzone waren. Zo hebben we

gesensibiliseerd over het ronselen van mensen op de markt om zich te laten vaccineren. Bij

problemen hebben we altijd contact opgenomen met de verantwoordelijken om erover te waken dat

alles op een kwalitatieve manier kon verlopen. Dat was onze grootste bezorgdheid. We zijn

pragmatisch geweest, maar de kwaliteit moest altijd 100 % zijn, dat principe hebben we nooit

losgelaten.

NM: Zoals eerder aangehaald, hadden we elke vrijdag een overleg met de verantwoordelijken van de

vaccinatiecentra, dat kon op veel bijval rekenen. Als er problemen werden opgemerkt tijdens controles

of bezoeken aan vaccinatiecentra, konden we die informatie op hetzelfde moment aan alle centra

communiceren. Dat overleg was een tweerichtingsverkeer, er konden ook vragen worden gesteld. Het

was mooi om te zien hoe de experten in de centra zelfs presentaties voor hun collega’s maakten om

hun kennis met elkaar te delen.

De vaccinatiecentra draaien nu op een lager pitje. Zijn ze klaar om terug volop te draaien

wanneer dat nodig zou zijn? 

NM: We blijven de situatie zeker van dichtbij opvolgen, niet alleen binnen onze inspectiediensten,

maar ook voor alles wat te maken heeft met medische hulpmiddelen, vaccins, geneesmiddelen tegen

COVID-19, alle ontwikkelingen worden nauwgezet opgevolgd. Alle procedures en draaiboeken zijn er

en ook op juridisch vlak hebben we een wettelijk kader gecreëerd om de verdeling van vaccins voor

groepsvaccinatie in goede banen te leiden. Ook andere manieren om te vaccineren tegen COVID-19

zoals door de apothekers in de apotheken, in artsenpraktijken, op georganiseerde vaccinatiedagen …

worden nu verder uitgewerkt door de gefedereerde entiteiten. Het is namelijk hun

verantwoordelijkheid om de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 verder te organiseren, waarbij wij

natuurlijk onze expertise blijven delen.

EM: Ondanks de zware periode en moeilijke omstandigheden waartegen we hebben opgebokst, ligt in

theorie alles vast om de vaccinatie tegen COVID-19 terug op te starten wanneer dat nodig zou zijn.

Dat heeft heel wat werk gekost voor mijn teams, maar ook al onze collega’s binnen het FAGG hebben

daar een enorme rol in gespeeld. Alleszins, ik kan niet genoeg benadrukken hoe trots ik ben op mijn

ploeg. Ik wil hen dan ook enorm bedanken voor al hun werk.
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Les vaccins contre le coronavirus et les
centres de vaccination

“Nous avons toujours veillé à ce que la campagne de vaccination puisse se
dérouler de manière qualitative. Il s’agissait de notre principale préoccupation.
Nous avons été pragmatiques mais la qualité devait toujours être de 100 %”

La Direction générale Inspection de l’AFMPS a joué un rôle important dans le

développement logistique de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Les

inspecteurs et contrôleurs de la DG Inspection ont partagé leur expertise lors de la

formation, du lancement et de l’évaluation des centres de vaccination. Nele Matthijs,

responsable de la division Distribution, et Margriet Gabriels, responsable de la division

Délivrance, ont participé activement à l’organisation du stockage, de la distribution et de la

délivrance des vaccins contre le coronavirus sous la direction d’Ethel Mertens, directrice

général. 

Ethel Mertens

La campagne nationale de vaccination

contre la COVID-19 a représenté une

énorme tâche logistique. Comment avez-

vous préparé cette campagne pour faire en

sorte que toute personne ayant droit à un

vaccin en Belgique puisse en bénéficier ? 

EM : Le développement des vaccins contre le

coronavirus s’est soudainement accéléré à la fin

de l’année 2020. Compte tenu de la situation de

pandémie et de l’ampleur de la campagne de

vaccination, il est rapidement apparu que la voie

classique de stockage, de distribution et de

livraison n’était pas appropriée pour les vaccins

contre le coronavirus. Les conditions de

stockage de ces vaccins étaient très spécifiques

et les exigences n’étaient pas les mêmes pour

tous les vaccins. 

 Par exemple, le vaccin de Pfizer devait être stocké à -80 °C, tandis que celui de Moderna, à -20 °C.

La durée de conservation des vaccins était également très limitée à partir du moment où ils étaient

décongelés. Nous nous sommes donc immédiatement mis à la recherche d’un partenaire ayant la

capacité et les congélateurs spécifiques au stockage des vaccins. Les pharmacies hospitalières se

sont proposées. Les vaccins sont conditionnés en multidoses. Les pharmaciens hospitaliers ont

également proposé de fractionner les conditionnements de grande taille en conditionnements de

plus petite taille et de les distribuer aux maisons de repos et de soins, puis aux centres de

vaccination. Ensemble, nous avons élaboré des procédures et des protocoles en vue de gérer

l’ensemble du processus.

MG : En décembre 2020, nos inspecteurs ont effectué un premier « dry run » avec des flacons

emplis d’eau. Nous avons testé de manière approfondie l’ensemble du processus, de la livraison des

vaccins par le fabricant à la pharmacie hospitalière, à la livraison aux maisons de repos et de soins,

à la préparation des doses individuelles et à l’administration sur place aux résidents et au

personnel. Par la suite, plusieurs « wet runs » ont été menés, notamment pour la vaccination du

personnel hospitalier. Nous avons adapté et optimisé les procédures et les feuilles de route sur la

base de nos conclusions. 

À partir de mars 2021, ce fut au tour du grand

public. Quel rôle avez-vous joué dans la

préparation des centres de vaccination ? 

MG : Au début, nous avons participé au lancement

des centres de vaccination avec le Commissariat

Corona. Au départ, tous avaient l’ambition de

mettre en place un centre de vaccination dans

presque chaque village, mais nous avons très vite

abandonné cette idée car la mise en place de tels

centres s’est avérée une tâche logistique énorme

pour les communes. Au total, environ cent

cinquante centres de vaccination ont été mis en

place dans toute la Belgique. La campagne de

vaccination relève de la compétence des entités

fédérées. Mais comme leur expérience dans une

campagne de vaccination de ce type était limitée,

l’expertise de l’AFMPS a également été sollicitée.

Nous n’avons pas agi en tant qu’inspecteurs, mais

avons plutôt exercé une fonction de consultation et

d’avis.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM : En tant qu’autorité compétente en matière

de médicaments, nous sommes toujours

responsables de la distribution qualitative des

médicaments, y compris des vaccins. Nous

devons vérifier la conformité des processus à la

législation et le suivi correct des directives de

qualité. C’était également notre tâche principale

dans les centres de vaccination, mais nous

avons aussi accompli de nombreuses tâches qui

ne relevaient pas de notre compétence, comme

la distribution quantitative des vaccins et du

matériel nécessaire, à savoir les seringues et les

aiguilles.

Cette organisation logistique a constitué un énorme défi pour nous. À chaque fois que la quantité de

vaccins livrés diminuait ou qu’il n’y avait pas de livraison, nous devions tout recalculer. Nous devions

également assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. Un centre de

vaccination n’est pas non plus un centre de soins résidentiels ou un hôpital. Il a fallu former les

personnes qui y travaillaient en tant que volontaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

EM : Au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, elle devenait de plus en plus

complexe. Par exemple, le fait que le même vaccin était administré en deux fois à quelques semaines

d’intervalle n’a pas facilité le processus. Vous ne pouvez pas attribuer un vaccin à un patient si vous

n’êtes pas sûr de pouvoir lui fournir la deuxième dose à temps, car sinon vous ne pouvez garantir

l’efficacité après une administration. S’est ajoutée la difficulté que les entreprises ne pouvaient pas

garantir un approvisionnement continu. Les retards étaient fréquents et, certaines semaines, il n’y

avait inopinément pas du tout de livraison ou une livraison moindre. Au début, nous avons également

dû faire face à une demande nettement supérieure à l’offre. Beaucoup de citoyens étaient prêts à se

faire vacciner, mais il n’y avait pas encore beaucoup de vaccins. C’était difficile à comprendre pour

certains. 

Une fois la campagne de vaccination bien engagée et toutes les procédures testées en

profondeur, vous avez continué à apporter votre soutien … 

EM : C’est exact. C’était très intense, car nous ne pouvions pas être partout à la fois. Afin de nous

assurer que toutes les personnes présentes dans les centres de vaccination reçoivent les mêmes

informations, des concertations ont été organisées systématiquement avec tous les intéressés et des

rapports ont été distribués à tous les experts pharmaceutiques des centres de vaccination afin de tenir

tout un chacun informé des dernières nouvelles. Des incidents nous ont fait sortir de notre zone de

confort. Par exemple, nous avons sensibilisé à la vaccination sur les marchés. En cas de problème,

nous avons toujours contacté les responsables afin de nous assurer que tout pouvait se dérouler de

manière qualitative. C’était notre principale préoccupation. Nous avons été pragmatiques, mais la

qualité devait toujours être de 100 %, et nous n’avons jamais renoncé à ce principe.

NM : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avions une réunion tous les vendredis avec

les responsables des centres de vaccination et le taux de présence à ces réunions était très élevé. Si

des problèmes étaient constatés lors des inspections ou des visites des centres de vaccination, nous

pouvions communiquer cette information à tous les centres en même temps. Cette concertation allait

dans les deux sens et chacun pouvait poser des questions. Nous avons été heureux de constater que

certains experts des centres ont même fait des présentations pour partager leurs connaissances avec

leurs collègues.

Les centres de vaccination fonctionnent désormais à un rythme moins soutenu. Sont-ils

prêts à recommencer à tourner à plein régime, si nécessaire ? 

NM : Nous continuons assurément à suivre la situation de près, non seulement au sein de nos services

d’inspection, mais aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, les vaccins, les

médicaments contre la COVID-19, tous les développements sont suivis de près. Toutes les procédures

et feuilles de route sont en place, et nous avons également créé un cadre juridique pour gérer la

distribution des vaccins pour la vaccination de groupe. Les entités fédérées travaillent actuellement à

la mise en place d’autres modes de vaccination contre la COVID-19, tels que la vaccination par les

pharmaciens dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, lors de journées de vaccination

organisées, etc. En effet, elles sont responsables de continuer à organiser la campagne de vaccination

contre la COVID-19, en continuant, bien sûr, à s’appuyer sur notre expertise si besoin.

EM : Malgré la période et les circonstances difficiles que nous avons traversées, en théorie, tout est en

place pour pouvoir reprendre la vaccination contre la COVID-19 si cela s’avérait nécessaire. Cela a

demandé beaucoup de travail à mes équipes, mais tous nos collègues de l’AFMPS y ont également

joué un rôle considérable. Quoi qu’il en soit, je ne saurais trop insister sur la fierté que j’éprouve pour

mon équipe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout leur travail.

Retour en haut
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Samenwerken met onze internationale
partners

“De samenwerking tussen de Europese bevoegde autoriteiten is essentieel om de
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en
gezondheidsproducten te verzekeren”

Internationale samenwerking tussen de autoriteiten die zijn bevoegd voor geneesmiddelen

en gezondheidsproducten is van essentieel belang. In de context van een geglobaliseerde

markt en een One World, One Health-visie zorgt dit ervoor dat de bevoegde autoriteten de

kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

kunnen verzekeren. Daarom werkte de eenheid Internationale Betrekkingen van het FAGG

in 2021 mee aan talrijke Europese projecten in het kader van de uitvoering van een

farmaceutische strategie, de opstart van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking en

talrijke projecten in verband met de strijd tegen COVID-19. Charles Denonne,

verantwoordelijke van de eenheid Internationale Betrekkingen, beschrijft enkele projecten

waaraan het FAGG actief meewerkte.

Charles Denonne

In 2021 heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen een actieve rol gespeeld in het

project van het Europees

Geneesmiddelenbureau over de effectieve

aanpak van geneesmiddelentekorten … 

Inderdaad, de eenheid Internationale Betrekkingen

was betrokken bij de onderhandelingen over en de

aanneming van Verordening (EU) 2022/123 over de

uitbreiding van het mandaat van het Europees

Geneesmiddelenbureau. Dit mandaat gaat onder

andere over de oprichting van een Europees

platform, het European Shortages Monitoring

Platform, dat geneesmiddelentekorten opvolgt en

begin 2025 zal worden gelanceerd. Dit platform is

bedoeld om de verzameling van informatie over

tekorten en over vraag en aanbod van

geneesmiddelen te vergemakkelijken.

De eenheid Internationale Betrekkingen heeft het ook erg druk gehad met het uitrollen van

de Europese farmaceutische strategie. Waarover gaat dat project? 

De farmaceutische strategie van de Europese Commissie is een project waar de Europese lidstaten al

lange tijd om vragen. De strategie zal moeten worden uitgewerkt in samenwerking met het Europees

Geneesmiddelenbureau en de nationale bevoegde autoriteiten.

De strategie bestaat uit een aantal doelstellingen die zich in de praktijk vertalen in een vijftigtal

concrete acties in heel diverse domeinen zoals de strijd tegen antibioticaresistentie, prioriteit geven

aan onvervulde medische behoeften, de toegang tot geneesmiddelen, de betaalbaarheid van

geneesmiddelen en de aantrekkelijkheid van Europa voor de farmaceutische industrie, innovatie en

digitale transformatie, veerkracht en aanpassingsvermogen van het wetgevend kader, reactie op

crisissen, bevoorradingszekerheid en de strijd tegen geneesmiddelentekorten, kwaliteit en veiligheid

van geneesmiddelen, respect voor het milieu en de plaats van Europa op het internationale toneel.

Concreet zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen

om de processen na het opzetten van klinisch onderzoek te faciliteren. Het gaat hierbij om de

aflevering van vergunningen, de evaluatie van gezondheidstechnologieën (health technology

assessment), gezondheidszorg, ziekteverzekering en financiering. Een groot deel van de strategische

doelstellingen zal zich vertalen in aanpassingen van de huidige wetgeving.

Het belangrijkste doel van deze strategie is een voorstel voor de herziening van de farmaceutische

wetgeving en dat wordt eind 2022 verwacht.

Een herziening van de wetgeving, dat klinkt als veel voorbereidend werk … 

Ja, dat klopt. In 2021 heeft de eenheid Internationale Betrekkingen dan ook voornamelijk

voorbereidend werk gedaan in afwachting van de publicatie van de wetgevingsvoorstellen van de

Europese Commissie. Dat werk bestond voornamelijk uit reacties van het FAGG op de eerste

impactanalyses van de Europese Commissie. We hebben bijvoorbeeld gereageerd op de analyse over

de herziening van de wetgeving inzake weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen en op de

analyse over de herziening van de Europese Richtlijn 2001/83 en de Verordening (EU) 726/2004. We

hebben ook actief deelgenomen aan de workshops en vergaderingen van het Farmaceutisch Comité,

die door de Europese Commissie werden georganiseerd, en we hebben gereageerd op vragenlijsten en

interviews die door de adviseur van de Commissie werden georganiseerd.

We hebben ook actief gepleit voor een snelle herziening van de Verordening (EG) 297/95 inzake de

vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald, waarbij rekening

wordt gehouden met de behoeften van de nationale bevoegde autoriteiten. We hebben het initiatief

genomen om aan de Europese Commissie een vrije nota (non-paper) te sturen met een aantal punten

die essentieel zijn voor het FAGG. We hebben ook een formulering over dit onderwerp opgenomen in

de conclusies van de Trinity Raad, die zijn goedgekeurd door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, EPSCO.

Moet u vaak samenwerken met de autoriteiten die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en

gezondheidsproducten in andere lidstaten? 

Ja, vooral via bilaterale uitwisselingen en via de samenwerking in het kader van het netwerk van de

directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA). De

samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten groeide in 2021 aanzienlijk met de lancering

van vier gezamenlijke acties in het kader van het Europees financieel programma de Europese

Gezondheidsunie (EU4Health), waaraan het FAGG actief zal deelnemen. Deze tendens zou zich in

2022 moeten voortzetten.

Europa staat uiteraard centraal in het werk van de eenheid Internationale Betrekkingen.

Maar er zijn ook projecten die een impact hebben op de rest van de wereld. Kunt u een

voorbeeld geven? 

In 2021 hebben we in het kader van de strijd tegen COVID-19 meegewerkt aan de opstart van een

initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. Als eerste stap heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen deelgenomen aan de eerste Europese besprekingen over de schenking van vaccins via

het initiatief COVID-19 Vaccines Global Acces, COVAX, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel

is een billijke toegang tot COVID-19-vaccinatie voor de hele wereld.

Deze initiatieven zijn op nationaal vlak op heel natuurlijke wijze snel uitgebreid. Er is nu ook sprake

om bij te dragen tot de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen en vaccins in

Afrika. In deze context heeft het Belgische agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, Enabel, het

initiatief genomen om een rondetafelconferentie te organiseren over de toegevoegde waarde van

België bij de versterking van de productiecapaciteiten voor geneesmiddelen, inclusief vaccins, en

gezondheidsproducten. Het FAGG bleek voor Enabel een uitgelezen partner voor de versterking van de

regelgevende kaders. Daarom hebben wij dan actief aan deze besprekingen deelgenomen.

Net als in 2020 heeft de strijd tegen de pandemie een belangrijke impact gehad op uw werk

… 

Voor de eenheid Internationale Betrekkingen is de werklast in het kader van het beheer van de

COVID-19-crisis op nationaal niveau in 2021 aanzienlijk afgenomen. Maar het is niet helemaal

verdwenen. De eenheid is de entiteiten binnen het FAGG blijven informeren door relevante

internationale informatie onder de aandacht te brengen en te verspreiden.

Onze eenheid heeft ook het Belgische standpunt gecoördineerd en actief deelgenomen aan de

vergaderingen van de Taskforce for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines. We hebben ook een

actieve rol gespeeld in de uitwerking van het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor

paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), vooral door onze deelname

aan de nationale coördinatievergaderingen en het opstellen van het Belgisch antwoord op de eerste

evaluatie van de impact van de Europese Commissie van 27 januari 2021 en door onze deelname aan

de nationale coördinatie van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het

gebied van gezondheid, het IPCEI.

U staat ook in voor de opvolging van een aantal transversale dossiers. 

Ook het aantal voor het FAGG belangrijke transversale dossiers is in 2021 toegenomen. In het

bijzonder met het voorstel voor een wetgeving over artificiële intelligentie en het voorstel voor de

NSI2-Richtlijn over cybersecurity in de Europese Unie. Ook het aannemen van de Verordening (EU)

2021/2282 inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie, die in 2025 van start gaat, zal een impact

hebben op ons werk, net als het aannemen van de Verordening (EU) (2021/522) EU4Health.

Binnen het FAGG heeft u ook een belangrijke rol gespeeld als doorgeefluik van informatie … 

De eenheid zorgt voor de versterking van de transversaliteit en dat alle diensten van het FAGG beter

worden geïnformeerd. Wij hebben dit gedaan via dynamische distributielijsten per dossier en

driemaandelijkse informatie aan het Uitgebreid Directiecomité dat alle leidinggevenden van het FAGG

verenigt.
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Les vaccins contre le coronavirus et les
centres de vaccination

“Nous avons toujours veillé à ce que la campagne de vaccination puisse se
dérouler de manière qualitative. Il s’agissait de notre principale préoccupation.
Nous avons été pragmatiques mais la qualité devait toujours être de 100 %”

La Direction générale Inspection de l’AFMPS a joué un rôle important dans le

développement logistique de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Les

inspecteurs et contrôleurs de la DG Inspection ont partagé leur expertise lors de la

formation, du lancement et de l’évaluation des centres de vaccination. Nele Matthijs,

responsable de la division Distribution, et Margriet Gabriels, responsable de la division

Délivrance, ont participé activement à l’organisation du stockage, de la distribution et de la

délivrance des vaccins contre le coronavirus sous la direction d’Ethel Mertens, directrice

général. 

Ethel Mertens

La campagne nationale de vaccination

contre la COVID-19 a représenté une

énorme tâche logistique. Comment avez-

vous préparé cette campagne pour faire en

sorte que toute personne ayant droit à un

vaccin en Belgique puisse en bénéficier ? 

EM : Le développement des vaccins contre le

coronavirus s’est soudainement accéléré à la fin

de l’année 2020. Compte tenu de la situation de

pandémie et de l’ampleur de la campagne de

vaccination, il est rapidement apparu que la voie

classique de stockage, de distribution et de

livraison n’était pas appropriée pour les vaccins

contre le coronavirus. Les conditions de

stockage de ces vaccins étaient très spécifiques

et les exigences n’étaient pas les mêmes pour

tous les vaccins. 

 Par exemple, le vaccin de Pfizer devait être stocké à -80 °C, tandis que celui de Moderna, à -20 °C.

La durée de conservation des vaccins était également très limitée à partir du moment où ils étaient

décongelés. Nous nous sommes donc immédiatement mis à la recherche d’un partenaire ayant la

capacité et les congélateurs spécifiques au stockage des vaccins. Les pharmacies hospitalières se

sont proposées. Les vaccins sont conditionnés en multidoses. Les pharmaciens hospitaliers ont

également proposé de fractionner les conditionnements de grande taille en conditionnements de

plus petite taille et de les distribuer aux maisons de repos et de soins, puis aux centres de

vaccination. Ensemble, nous avons élaboré des procédures et des protocoles en vue de gérer

l’ensemble du processus.

MG : En décembre 2020, nos inspecteurs ont effectué un premier « dry run » avec des flacons

emplis d’eau. Nous avons testé de manière approfondie l’ensemble du processus, de la livraison des

vaccins par le fabricant à la pharmacie hospitalière, à la livraison aux maisons de repos et de soins,

à la préparation des doses individuelles et à l’administration sur place aux résidents et au

personnel. Par la suite, plusieurs « wet runs » ont été menés, notamment pour la vaccination du

personnel hospitalier. Nous avons adapté et optimisé les procédures et les feuilles de route sur la

base de nos conclusions. 

À partir de mars 2021, ce fut au tour du grand

public. Quel rôle avez-vous joué dans la

préparation des centres de vaccination ? 

MG : Au début, nous avons participé au lancement

des centres de vaccination avec le Commissariat

Corona. Au départ, tous avaient l’ambition de

mettre en place un centre de vaccination dans

presque chaque village, mais nous avons très vite

abandonné cette idée car la mise en place de tels

centres s’est avérée une tâche logistique énorme

pour les communes. Au total, environ cent

cinquante centres de vaccination ont été mis en

place dans toute la Belgique. La campagne de

vaccination relève de la compétence des entités

fédérées. Mais comme leur expérience dans une

campagne de vaccination de ce type était limitée,

l’expertise de l’AFMPS a également été sollicitée.

Nous n’avons pas agi en tant qu’inspecteurs, mais

avons plutôt exercé une fonction de consultation et

d’avis.

 

Margriet Gabriels

Nele Matthijs

NM : En tant qu’autorité compétente en matière

de médicaments, nous sommes toujours

responsables de la distribution qualitative des

médicaments, y compris des vaccins. Nous

devons vérifier la conformité des processus à la

législation et le suivi correct des directives de

qualité. C’était également notre tâche principale

dans les centres de vaccination, mais nous

avons aussi accompli de nombreuses tâches qui

ne relevaient pas de notre compétence, comme

la distribution quantitative des vaccins et du

matériel nécessaire, à savoir les seringues et les

aiguilles.

Cette organisation logistique a constitué un énorme défi pour nous. À chaque fois que la quantité de

vaccins livrés diminuait ou qu’il n’y avait pas de livraison, nous devions tout recalculer. Nous devions

également assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions du pays. Un centre de

vaccination n’est pas non plus un centre de soins résidentiels ou un hôpital. Il a fallu former les

personnes qui y travaillaient en tant que volontaires.

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

EM : Au fur et à mesure que la campagne de vaccination progressait, elle devenait de plus en plus

complexe. Par exemple, le fait que le même vaccin était administré en deux fois à quelques semaines

d’intervalle n’a pas facilité le processus. Vous ne pouvez pas attribuer un vaccin à un patient si vous

n’êtes pas sûr de pouvoir lui fournir la deuxième dose à temps, car sinon vous ne pouvez garantir

l’efficacité après une administration. S’est ajoutée la difficulté que les entreprises ne pouvaient pas

garantir un approvisionnement continu. Les retards étaient fréquents et, certaines semaines, il n’y

avait inopinément pas du tout de livraison ou une livraison moindre. Au début, nous avons également

dû faire face à une demande nettement supérieure à l’offre. Beaucoup de citoyens étaient prêts à se

faire vacciner, mais il n’y avait pas encore beaucoup de vaccins. C’était difficile à comprendre pour

certains. 

Une fois la campagne de vaccination bien engagée et toutes les procédures testées en

profondeur, vous avez continué à apporter votre soutien … 

EM : C’est exact. C’était très intense, car nous ne pouvions pas être partout à la fois. Afin de nous

assurer que toutes les personnes présentes dans les centres de vaccination reçoivent les mêmes

informations, des concertations ont été organisées systématiquement avec tous les intéressés et des

rapports ont été distribués à tous les experts pharmaceutiques des centres de vaccination afin de tenir

tout un chacun informé des dernières nouvelles. Des incidents nous ont fait sortir de notre zone de

confort. Par exemple, nous avons sensibilisé à la vaccination sur les marchés. En cas de problème,

nous avons toujours contacté les responsables afin de nous assurer que tout pouvait se dérouler de

manière qualitative. C’était notre principale préoccupation. Nous avons été pragmatiques, mais la

qualité devait toujours être de 100 %, et nous n’avons jamais renoncé à ce principe.

NM : Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avions une réunion tous les vendredis avec

les responsables des centres de vaccination et le taux de présence à ces réunions était très élevé. Si

des problèmes étaient constatés lors des inspections ou des visites des centres de vaccination, nous

pouvions communiquer cette information à tous les centres en même temps. Cette concertation allait

dans les deux sens et chacun pouvait poser des questions. Nous avons été heureux de constater que

certains experts des centres ont même fait des présentations pour partager leurs connaissances avec

leurs collègues.

Les centres de vaccination fonctionnent désormais à un rythme moins soutenu. Sont-ils

prêts à recommencer à tourner à plein régime, si nécessaire ? 

NM : Nous continuons assurément à suivre la situation de près, non seulement au sein de nos services

d’inspection, mais aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, les vaccins, les

médicaments contre la COVID-19, tous les développements sont suivis de près. Toutes les procédures

et feuilles de route sont en place, et nous avons également créé un cadre juridique pour gérer la

distribution des vaccins pour la vaccination de groupe. Les entités fédérées travaillent actuellement à

la mise en place d’autres modes de vaccination contre la COVID-19, tels que la vaccination par les

pharmaciens dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, lors de journées de vaccination

organisées, etc. En effet, elles sont responsables de continuer à organiser la campagne de vaccination

contre la COVID-19, en continuant, bien sûr, à s’appuyer sur notre expertise si besoin.

EM : Malgré la période et les circonstances difficiles que nous avons traversées, en théorie, tout est en

place pour pouvoir reprendre la vaccination contre la COVID-19 si cela s’avérait nécessaire. Cela a

demandé beaucoup de travail à mes équipes, mais tous nos collègues de l’AFMPS y ont également

joué un rôle considérable. Quoi qu’il en soit, je ne saurais trop insister sur la fierté que j’éprouve pour

mon équipe. Je tiens à les remercier chaleureusement pour tout leur travail.
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Samenwerken met onze internationale
partners

“De samenwerking tussen de Europese bevoegde autoriteiten is essentieel om de
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en
gezondheidsproducten te verzekeren”

Internationale samenwerking tussen de autoriteiten die zijn bevoegd voor geneesmiddelen

en gezondheidsproducten is van essentieel belang. In de context van een geglobaliseerde

markt en een One World, One Health-visie zorgt dit ervoor dat de bevoegde autoriteten de

kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

kunnen verzekeren. Daarom werkte de eenheid Internationale Betrekkingen van het FAGG

in 2021 mee aan talrijke Europese projecten in het kader van de uitvoering van een

farmaceutische strategie, de opstart van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking en

talrijke projecten in verband met de strijd tegen COVID-19. Charles Denonne,

verantwoordelijke van de eenheid Internationale Betrekkingen, beschrijft enkele projecten

waaraan het FAGG actief meewerkte.

Charles Denonne

In 2021 heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen een actieve rol gespeeld in het

project van het Europees

Geneesmiddelenbureau over de effectieve

aanpak van geneesmiddelentekorten … 

Inderdaad, de eenheid Internationale Betrekkingen

was betrokken bij de onderhandelingen over en de

aanneming van Verordening (EU) 2022/123 over de

uitbreiding van het mandaat van het Europees

Geneesmiddelenbureau. Dit mandaat gaat onder

andere over de oprichting van een Europees

platform, het European Shortages Monitoring

Platform, dat geneesmiddelentekorten opvolgt en

begin 2025 zal worden gelanceerd. Dit platform is

bedoeld om de verzameling van informatie over

tekorten en over vraag en aanbod van

geneesmiddelen te vergemakkelijken.

De eenheid Internationale Betrekkingen heeft het ook erg druk gehad met het uitrollen van

de Europese farmaceutische strategie. Waarover gaat dat project? 

De farmaceutische strategie van de Europese Commissie is een project waar de Europese lidstaten al

lange tijd om vragen. De strategie zal moeten worden uitgewerkt in samenwerking met het Europees

Geneesmiddelenbureau en de nationale bevoegde autoriteiten.

De strategie bestaat uit een aantal doelstellingen die zich in de praktijk vertalen in een vijftigtal

concrete acties in heel diverse domeinen zoals de strijd tegen antibioticaresistentie, prioriteit geven

aan onvervulde medische behoeften, de toegang tot geneesmiddelen, de betaalbaarheid van

geneesmiddelen en de aantrekkelijkheid van Europa voor de farmaceutische industrie, innovatie en

digitale transformatie, veerkracht en aanpassingsvermogen van het wetgevend kader, reactie op

crisissen, bevoorradingszekerheid en de strijd tegen geneesmiddelentekorten, kwaliteit en veiligheid

van geneesmiddelen, respect voor het milieu en de plaats van Europa op het internationale toneel.

Concreet zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen

om de processen na het opzetten van klinisch onderzoek te faciliteren. Het gaat hierbij om de

aflevering van vergunningen, de evaluatie van gezondheidstechnologieën (health technology

assessment), gezondheidszorg, ziekteverzekering en financiering. Een groot deel van de strategische

doelstellingen zal zich vertalen in aanpassingen van de huidige wetgeving.

Het belangrijkste doel van deze strategie is een voorstel voor de herziening van de farmaceutische

wetgeving en dat wordt eind 2022 verwacht.

Een herziening van de wetgeving, dat klinkt als veel voorbereidend werk … 

Ja, dat klopt. In 2021 heeft de eenheid Internationale Betrekkingen dan ook voornamelijk

voorbereidend werk gedaan in afwachting van de publicatie van de wetgevingsvoorstellen van de

Europese Commissie. Dat werk bestond voornamelijk uit reacties van het FAGG op de eerste

impactanalyses van de Europese Commissie. We hebben bijvoorbeeld gereageerd op de analyse over

de herziening van de wetgeving inzake weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen en op de

analyse over de herziening van de Europese Richtlijn 2001/83 en de Verordening (EU) 726/2004. We

hebben ook actief deelgenomen aan de workshops en vergaderingen van het Farmaceutisch Comité,

die door de Europese Commissie werden georganiseerd, en we hebben gereageerd op vragenlijsten en

interviews die door de adviseur van de Commissie werden georganiseerd.

We hebben ook actief gepleit voor een snelle herziening van de Verordening (EG) 297/95 inzake de

vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald, waarbij rekening

wordt gehouden met de behoeften van de nationale bevoegde autoriteiten. We hebben het initiatief

genomen om aan de Europese Commissie een vrije nota (non-paper) te sturen met een aantal punten

die essentieel zijn voor het FAGG. We hebben ook een formulering over dit onderwerp opgenomen in

de conclusies van de Trinity Raad, die zijn goedgekeurd door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, EPSCO.

Moet u vaak samenwerken met de autoriteiten die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en

gezondheidsproducten in andere lidstaten? 

Ja, vooral via bilaterale uitwisselingen en via de samenwerking in het kader van het netwerk van de

directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA). De

samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten groeide in 2021 aanzienlijk met de lancering

van vier gezamenlijke acties in het kader van het Europees financieel programma de Europese

Gezondheidsunie (EU4Health), waaraan het FAGG actief zal deelnemen. Deze tendens zou zich in

2022 moeten voortzetten.

Europa staat uiteraard centraal in het werk van de eenheid Internationale Betrekkingen.

Maar er zijn ook projecten die een impact hebben op de rest van de wereld. Kunt u een

voorbeeld geven? 

In 2021 hebben we in het kader van de strijd tegen COVID-19 meegewerkt aan de opstart van een

initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. Als eerste stap heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen deelgenomen aan de eerste Europese besprekingen over de schenking van vaccins via

het initiatief COVID-19 Vaccines Global Acces, COVAX, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel

is een billijke toegang tot COVID-19-vaccinatie voor de hele wereld.

Deze initiatieven zijn op nationaal vlak op heel natuurlijke wijze snel uitgebreid. Er is nu ook sprake

om bij te dragen tot de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen en vaccins in

Afrika. In deze context heeft het Belgische agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, Enabel, het

initiatief genomen om een rondetafelconferentie te organiseren over de toegevoegde waarde van

België bij de versterking van de productiecapaciteiten voor geneesmiddelen, inclusief vaccins, en

gezondheidsproducten. Het FAGG bleek voor Enabel een uitgelezen partner voor de versterking van de

regelgevende kaders. Daarom hebben wij dan actief aan deze besprekingen deelgenomen.

Net als in 2020 heeft de strijd tegen de pandemie een belangrijke impact gehad op uw werk

… 

Voor de eenheid Internationale Betrekkingen is de werklast in het kader van het beheer van de

COVID-19-crisis op nationaal niveau in 2021 aanzienlijk afgenomen. Maar het is niet helemaal

verdwenen. De eenheid is de entiteiten binnen het FAGG blijven informeren door relevante

internationale informatie onder de aandacht te brengen en te verspreiden.

Onze eenheid heeft ook het Belgische standpunt gecoördineerd en actief deelgenomen aan de

vergaderingen van de Taskforce for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines. We hebben ook een

actieve rol gespeeld in de uitwerking van het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor

paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), vooral door onze deelname

aan de nationale coördinatievergaderingen en het opstellen van het Belgisch antwoord op de eerste

evaluatie van de impact van de Europese Commissie van 27 januari 2021 en door onze deelname aan

de nationale coördinatie van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het

gebied van gezondheid, het IPCEI.

U staat ook in voor de opvolging van een aantal transversale dossiers. 

Ook het aantal voor het FAGG belangrijke transversale dossiers is in 2021 toegenomen. In het

bijzonder met het voorstel voor een wetgeving over artificiële intelligentie en het voorstel voor de

NSI2-Richtlijn over cybersecurity in de Europese Unie. Ook het aannemen van de Verordening (EU)

2021/2282 inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie, die in 2025 van start gaat, zal een impact

hebben op ons werk, net als het aannemen van de Verordening (EU) (2021/522) EU4Health.

Binnen het FAGG heeft u ook een belangrijke rol gespeeld als doorgeefluik van informatie … 

De eenheid zorgt voor de versterking van de transversaliteit en dat alle diensten van het FAGG beter

worden geïnformeerd. Wij hebben dit gedaan via dynamische distributielijsten per dossier en

driemaandelijkse informatie aan het Uitgebreid Directiecomité dat alle leidinggevenden van het FAGG

verenigt.

Terug naar boven

© 2021 – 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 IN DE KIJKER ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact

NL EN FR DE 

Samenwerken met onze internationale
partners

“De samenwerking tussen de Europese bevoegde autoriteiten is essentieel om de
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en
gezondheidsproducten te verzekeren”

Internationale samenwerking tussen de autoriteiten die zijn bevoegd voor geneesmiddelen

en gezondheidsproducten is van essentieel belang. In de context van een geglobaliseerde

markt en een One World, One Health-visie zorgt dit ervoor dat de bevoegde autoriteten de

kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

kunnen verzekeren. Daarom werkte de eenheid Internationale Betrekkingen van het FAGG

in 2021 mee aan talrijke Europese projecten in het kader van de uitvoering van een

farmaceutische strategie, de opstart van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking en

talrijke projecten in verband met de strijd tegen COVID-19. Charles Denonne,

verantwoordelijke van de eenheid Internationale Betrekkingen, beschrijft enkele projecten

waaraan het FAGG actief meewerkte.

Charles Denonne

In 2021 heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen een actieve rol gespeeld in het

project van het Europees

Geneesmiddelenbureau over de effectieve

aanpak van geneesmiddelentekorten … 

Inderdaad, de eenheid Internationale Betrekkingen

was betrokken bij de onderhandelingen over en de

aanneming van Verordening (EU) 2022/123 over de

uitbreiding van het mandaat van het Europees

Geneesmiddelenbureau. Dit mandaat gaat onder

andere over de oprichting van een Europees

platform, het European Shortages Monitoring

Platform, dat geneesmiddelentekorten opvolgt en

begin 2025 zal worden gelanceerd. Dit platform is

bedoeld om de verzameling van informatie over

tekorten en over vraag en aanbod van

geneesmiddelen te vergemakkelijken.

De eenheid Internationale Betrekkingen heeft het ook erg druk gehad met het uitrollen van

de Europese farmaceutische strategie. Waarover gaat dat project? 

De farmaceutische strategie van de Europese Commissie is een project waar de Europese lidstaten al

lange tijd om vragen. De strategie zal moeten worden uitgewerkt in samenwerking met het Europees

Geneesmiddelenbureau en de nationale bevoegde autoriteiten.

De strategie bestaat uit een aantal doelstellingen die zich in de praktijk vertalen in een vijftigtal

concrete acties in heel diverse domeinen zoals de strijd tegen antibioticaresistentie, prioriteit geven

aan onvervulde medische behoeften, de toegang tot geneesmiddelen, de betaalbaarheid van

geneesmiddelen en de aantrekkelijkheid van Europa voor de farmaceutische industrie, innovatie en

digitale transformatie, veerkracht en aanpassingsvermogen van het wetgevend kader, reactie op

crisissen, bevoorradingszekerheid en de strijd tegen geneesmiddelentekorten, kwaliteit en veiligheid

van geneesmiddelen, respect voor het milieu en de plaats van Europa op het internationale toneel.

Concreet zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen

om de processen na het opzetten van klinisch onderzoek te faciliteren. Het gaat hierbij om de

aflevering van vergunningen, de evaluatie van gezondheidstechnologieën (health technology

assessment), gezondheidszorg, ziekteverzekering en financiering. Een groot deel van de strategische

doelstellingen zal zich vertalen in aanpassingen van de huidige wetgeving.

Het belangrijkste doel van deze strategie is een voorstel voor de herziening van de farmaceutische

wetgeving en dat wordt eind 2022 verwacht.

Een herziening van de wetgeving, dat klinkt als veel voorbereidend werk … 

Ja, dat klopt. In 2021 heeft de eenheid Internationale Betrekkingen dan ook voornamelijk

voorbereidend werk gedaan in afwachting van de publicatie van de wetgevingsvoorstellen van de

Europese Commissie. Dat werk bestond voornamelijk uit reacties van het FAGG op de eerste

impactanalyses van de Europese Commissie. We hebben bijvoorbeeld gereageerd op de analyse over

de herziening van de wetgeving inzake weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen en op de

analyse over de herziening van de Europese Richtlijn 2001/83 en de Verordening (EU) 726/2004. We

hebben ook actief deelgenomen aan de workshops en vergaderingen van het Farmaceutisch Comité,

die door de Europese Commissie werden georganiseerd, en we hebben gereageerd op vragenlijsten en

interviews die door de adviseur van de Commissie werden georganiseerd.

We hebben ook actief gepleit voor een snelle herziening van de Verordening (EG) 297/95 inzake de

vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald, waarbij rekening

wordt gehouden met de behoeften van de nationale bevoegde autoriteiten. We hebben het initiatief

genomen om aan de Europese Commissie een vrije nota (non-paper) te sturen met een aantal punten

die essentieel zijn voor het FAGG. We hebben ook een formulering over dit onderwerp opgenomen in

de conclusies van de Trinity Raad, die zijn goedgekeurd door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, EPSCO.

Moet u vaak samenwerken met de autoriteiten die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en

gezondheidsproducten in andere lidstaten? 

Ja, vooral via bilaterale uitwisselingen en via de samenwerking in het kader van het netwerk van de

directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA). De

samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten groeide in 2021 aanzienlijk met de lancering

van vier gezamenlijke acties in het kader van het Europees financieel programma de Europese

Gezondheidsunie (EU4Health), waaraan het FAGG actief zal deelnemen. Deze tendens zou zich in

2022 moeten voortzetten.

Europa staat uiteraard centraal in het werk van de eenheid Internationale Betrekkingen.

Maar er zijn ook projecten die een impact hebben op de rest van de wereld. Kunt u een

voorbeeld geven? 

In 2021 hebben we in het kader van de strijd tegen COVID-19 meegewerkt aan de opstart van een

initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. Als eerste stap heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen deelgenomen aan de eerste Europese besprekingen over de schenking van vaccins via

het initiatief COVID-19 Vaccines Global Acces, COVAX, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel

is een billijke toegang tot COVID-19-vaccinatie voor de hele wereld.

Deze initiatieven zijn op nationaal vlak op heel natuurlijke wijze snel uitgebreid. Er is nu ook sprake

om bij te dragen tot de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen en vaccins in

Afrika. In deze context heeft het Belgische agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, Enabel, het

initiatief genomen om een rondetafelconferentie te organiseren over de toegevoegde waarde van

België bij de versterking van de productiecapaciteiten voor geneesmiddelen, inclusief vaccins, en

gezondheidsproducten. Het FAGG bleek voor Enabel een uitgelezen partner voor de versterking van de

regelgevende kaders. Daarom hebben wij dan actief aan deze besprekingen deelgenomen.

Net als in 2020 heeft de strijd tegen de pandemie een belangrijke impact gehad op uw werk

… 

Voor de eenheid Internationale Betrekkingen is de werklast in het kader van het beheer van de

COVID-19-crisis op nationaal niveau in 2021 aanzienlijk afgenomen. Maar het is niet helemaal

verdwenen. De eenheid is de entiteiten binnen het FAGG blijven informeren door relevante

internationale informatie onder de aandacht te brengen en te verspreiden.

Onze eenheid heeft ook het Belgische standpunt gecoördineerd en actief deelgenomen aan de

vergaderingen van de Taskforce for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines. We hebben ook een

actieve rol gespeeld in de uitwerking van het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor

paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), vooral door onze deelname

aan de nationale coördinatievergaderingen en het opstellen van het Belgisch antwoord op de eerste

evaluatie van de impact van de Europese Commissie van 27 januari 2021 en door onze deelname aan

de nationale coördinatie van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het

gebied van gezondheid, het IPCEI.

U staat ook in voor de opvolging van een aantal transversale dossiers. 

Ook het aantal voor het FAGG belangrijke transversale dossiers is in 2021 toegenomen. In het

bijzonder met het voorstel voor een wetgeving over artificiële intelligentie en het voorstel voor de

NSI2-Richtlijn over cybersecurity in de Europese Unie. Ook het aannemen van de Verordening (EU)

2021/2282 inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie, die in 2025 van start gaat, zal een impact

hebben op ons werk, net als het aannemen van de Verordening (EU) (2021/522) EU4Health.

Binnen het FAGG heeft u ook een belangrijke rol gespeeld als doorgeefluik van informatie … 

De eenheid zorgt voor de versterking van de transversaliteit en dat alle diensten van het FAGG beter

worden geïnformeerd. Wij hebben dit gedaan via dynamische distributielijsten per dossier en

driemaandelijkse informatie aan het Uitgebreid Directiecomité dat alle leidinggevenden van het FAGG

verenigt.
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NL EN FR DE 

Samenwerken met onze internationale
partners

“De samenwerking tussen de Europese bevoegde autoriteiten is essentieel om de
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en
gezondheidsproducten te verzekeren”

Internationale samenwerking tussen de autoriteiten die zijn bevoegd voor geneesmiddelen

en gezondheidsproducten is van essentieel belang. In de context van een geglobaliseerde

markt en een One World, One Health-visie zorgt dit ervoor dat de bevoegde autoriteten de

kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

kunnen verzekeren. Daarom werkte de eenheid Internationale Betrekkingen van het FAGG

in 2021 mee aan talrijke Europese projecten in het kader van de uitvoering van een

farmaceutische strategie, de opstart van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking en

talrijke projecten in verband met de strijd tegen COVID-19. Charles Denonne,

verantwoordelijke van de eenheid Internationale Betrekkingen, beschrijft enkele projecten

waaraan het FAGG actief meewerkte.

Charles Denonne

In 2021 heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen een actieve rol gespeeld in het

project van het Europees

Geneesmiddelenbureau over de effectieve

aanpak van geneesmiddelentekorten … 

Inderdaad, de eenheid Internationale Betrekkingen

was betrokken bij de onderhandelingen over en de

aanneming van Verordening (EU) 2022/123 over de

uitbreiding van het mandaat van het Europees

Geneesmiddelenbureau. Dit mandaat gaat onder

andere over de oprichting van een Europees

platform, het European Shortages Monitoring

Platform, dat geneesmiddelentekorten opvolgt en

begin 2025 zal worden gelanceerd. Dit platform is

bedoeld om de verzameling van informatie over

tekorten en over vraag en aanbod van

geneesmiddelen te vergemakkelijken.

De eenheid Internationale Betrekkingen heeft het ook erg druk gehad met het uitrollen van

de Europese farmaceutische strategie. Waarover gaat dat project? 

De farmaceutische strategie van de Europese Commissie is een project waar de Europese lidstaten al

lange tijd om vragen. De strategie zal moeten worden uitgewerkt in samenwerking met het Europees

Geneesmiddelenbureau en de nationale bevoegde autoriteiten.

De strategie bestaat uit een aantal doelstellingen die zich in de praktijk vertalen in een vijftigtal

concrete acties in heel diverse domeinen zoals de strijd tegen antibioticaresistentie, prioriteit geven

aan onvervulde medische behoeften, de toegang tot geneesmiddelen, de betaalbaarheid van

geneesmiddelen en de aantrekkelijkheid van Europa voor de farmaceutische industrie, innovatie en

digitale transformatie, veerkracht en aanpassingsvermogen van het wetgevend kader, reactie op

crisissen, bevoorradingszekerheid en de strijd tegen geneesmiddelentekorten, kwaliteit en veiligheid

van geneesmiddelen, respect voor het milieu en de plaats van Europa op het internationale toneel.

Concreet zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen

om de processen na het opzetten van klinisch onderzoek te faciliteren. Het gaat hierbij om de

aflevering van vergunningen, de evaluatie van gezondheidstechnologieën (health technology

assessment), gezondheidszorg, ziekteverzekering en financiering. Een groot deel van de strategische

doelstellingen zal zich vertalen in aanpassingen van de huidige wetgeving.

Het belangrijkste doel van deze strategie is een voorstel voor de herziening van de farmaceutische

wetgeving en dat wordt eind 2022 verwacht.

Een herziening van de wetgeving, dat klinkt als veel voorbereidend werk … 

Ja, dat klopt. In 2021 heeft de eenheid Internationale Betrekkingen dan ook voornamelijk

voorbereidend werk gedaan in afwachting van de publicatie van de wetgevingsvoorstellen van de

Europese Commissie. Dat werk bestond voornamelijk uit reacties van het FAGG op de eerste

impactanalyses van de Europese Commissie. We hebben bijvoorbeeld gereageerd op de analyse over

de herziening van de wetgeving inzake weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen en op de

analyse over de herziening van de Europese Richtlijn 2001/83 en de Verordening (EU) 726/2004. We

hebben ook actief deelgenomen aan de workshops en vergaderingen van het Farmaceutisch Comité,

die door de Europese Commissie werden georganiseerd, en we hebben gereageerd op vragenlijsten en

interviews die door de adviseur van de Commissie werden georganiseerd.

We hebben ook actief gepleit voor een snelle herziening van de Verordening (EG) 297/95 inzake de

vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald, waarbij rekening

wordt gehouden met de behoeften van de nationale bevoegde autoriteiten. We hebben het initiatief

genomen om aan de Europese Commissie een vrije nota (non-paper) te sturen met een aantal punten

die essentieel zijn voor het FAGG. We hebben ook een formulering over dit onderwerp opgenomen in

de conclusies van de Trinity Raad, die zijn goedgekeurd door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, EPSCO.

Moet u vaak samenwerken met de autoriteiten die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en

gezondheidsproducten in andere lidstaten? 

Ja, vooral via bilaterale uitwisselingen en via de samenwerking in het kader van het netwerk van de

directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA). De

samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten groeide in 2021 aanzienlijk met de lancering

van vier gezamenlijke acties in het kader van het Europees financieel programma de Europese

Gezondheidsunie (EU4Health), waaraan het FAGG actief zal deelnemen. Deze tendens zou zich in

2022 moeten voortzetten.

Europa staat uiteraard centraal in het werk van de eenheid Internationale Betrekkingen.

Maar er zijn ook projecten die een impact hebben op de rest van de wereld. Kunt u een

voorbeeld geven? 

In 2021 hebben we in het kader van de strijd tegen COVID-19 meegewerkt aan de opstart van een

initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. Als eerste stap heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen deelgenomen aan de eerste Europese besprekingen over de schenking van vaccins via

het initiatief COVID-19 Vaccines Global Acces, COVAX, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel

is een billijke toegang tot COVID-19-vaccinatie voor de hele wereld.

Deze initiatieven zijn op nationaal vlak op heel natuurlijke wijze snel uitgebreid. Er is nu ook sprake

om bij te dragen tot de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen en vaccins in

Afrika. In deze context heeft het Belgische agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, Enabel, het

initiatief genomen om een rondetafelconferentie te organiseren over de toegevoegde waarde van

België bij de versterking van de productiecapaciteiten voor geneesmiddelen, inclusief vaccins, en

gezondheidsproducten. Het FAGG bleek voor Enabel een uitgelezen partner voor de versterking van de

regelgevende kaders. Daarom hebben wij dan actief aan deze besprekingen deelgenomen.

Net als in 2020 heeft de strijd tegen de pandemie een belangrijke impact gehad op uw werk

… 

Voor de eenheid Internationale Betrekkingen is de werklast in het kader van het beheer van de

COVID-19-crisis op nationaal niveau in 2021 aanzienlijk afgenomen. Maar het is niet helemaal

verdwenen. De eenheid is de entiteiten binnen het FAGG blijven informeren door relevante

internationale informatie onder de aandacht te brengen en te verspreiden.

Onze eenheid heeft ook het Belgische standpunt gecoördineerd en actief deelgenomen aan de

vergaderingen van de Taskforce for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines. We hebben ook een

actieve rol gespeeld in de uitwerking van het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor

paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), vooral door onze deelname

aan de nationale coördinatievergaderingen en het opstellen van het Belgisch antwoord op de eerste

evaluatie van de impact van de Europese Commissie van 27 januari 2021 en door onze deelname aan

de nationale coördinatie van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het

gebied van gezondheid, het IPCEI.

U staat ook in voor de opvolging van een aantal transversale dossiers. 

Ook het aantal voor het FAGG belangrijke transversale dossiers is in 2021 toegenomen. In het

bijzonder met het voorstel voor een wetgeving over artificiële intelligentie en het voorstel voor de

NSI2-Richtlijn over cybersecurity in de Europese Unie. Ook het aannemen van de Verordening (EU)

2021/2282 inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie, die in 2025 van start gaat, zal een impact

hebben op ons werk, net als het aannemen van de Verordening (EU) (2021/522) EU4Health.

Binnen het FAGG heeft u ook een belangrijke rol gespeeld als doorgeefluik van informatie … 

De eenheid zorgt voor de versterking van de transversaliteit en dat alle diensten van het FAGG beter

worden geïnformeerd. Wij hebben dit gedaan via dynamische distributielijsten per dossier en

driemaandelijkse informatie aan het Uitgebreid Directiecomité dat alle leidinggevenden van het FAGG

verenigt.
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Samenwerken met onze internationale
partners

“De samenwerking tussen de Europese bevoegde autoriteiten is essentieel om de
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en
gezondheidsproducten te verzekeren”

Internationale samenwerking tussen de autoriteiten die zijn bevoegd voor geneesmiddelen

en gezondheidsproducten is van essentieel belang. In de context van een geglobaliseerde

markt en een One World, One Health-visie zorgt dit ervoor dat de bevoegde autoriteten de

kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

kunnen verzekeren. Daarom werkte de eenheid Internationale Betrekkingen van het FAGG

in 2021 mee aan talrijke Europese projecten in het kader van de uitvoering van een

farmaceutische strategie, de opstart van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking en

talrijke projecten in verband met de strijd tegen COVID-19. Charles Denonne,

verantwoordelijke van de eenheid Internationale Betrekkingen, beschrijft enkele projecten

waaraan het FAGG actief meewerkte.

Charles Denonne

In 2021 heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen een actieve rol gespeeld in het

project van het Europees

Geneesmiddelenbureau over de effectieve

aanpak van geneesmiddelentekorten … 

Inderdaad, de eenheid Internationale Betrekkingen

was betrokken bij de onderhandelingen over en de

aanneming van Verordening (EU) 2022/123 over de

uitbreiding van het mandaat van het Europees

Geneesmiddelenbureau. Dit mandaat gaat onder

andere over de oprichting van een Europees

platform, het European Shortages Monitoring

Platform, dat geneesmiddelentekorten opvolgt en

begin 2025 zal worden gelanceerd. Dit platform is

bedoeld om de verzameling van informatie over

tekorten en over vraag en aanbod van

geneesmiddelen te vergemakkelijken.

De eenheid Internationale Betrekkingen heeft het ook erg druk gehad met het uitrollen van

de Europese farmaceutische strategie. Waarover gaat dat project? 

De farmaceutische strategie van de Europese Commissie is een project waar de Europese lidstaten al

lange tijd om vragen. De strategie zal moeten worden uitgewerkt in samenwerking met het Europees

Geneesmiddelenbureau en de nationale bevoegde autoriteiten.

De strategie bestaat uit een aantal doelstellingen die zich in de praktijk vertalen in een vijftigtal

concrete acties in heel diverse domeinen zoals de strijd tegen antibioticaresistentie, prioriteit geven

aan onvervulde medische behoeften, de toegang tot geneesmiddelen, de betaalbaarheid van

geneesmiddelen en de aantrekkelijkheid van Europa voor de farmaceutische industrie, innovatie en

digitale transformatie, veerkracht en aanpassingsvermogen van het wetgevend kader, reactie op

crisissen, bevoorradingszekerheid en de strijd tegen geneesmiddelentekorten, kwaliteit en veiligheid

van geneesmiddelen, respect voor het milieu en de plaats van Europa op het internationale toneel.

Concreet zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen

om de processen na het opzetten van klinisch onderzoek te faciliteren. Het gaat hierbij om de

aflevering van vergunningen, de evaluatie van gezondheidstechnologieën (health technology

assessment), gezondheidszorg, ziekteverzekering en financiering. Een groot deel van de strategische

doelstellingen zal zich vertalen in aanpassingen van de huidige wetgeving.

Het belangrijkste doel van deze strategie is een voorstel voor de herziening van de farmaceutische

wetgeving en dat wordt eind 2022 verwacht.

Een herziening van de wetgeving, dat klinkt als veel voorbereidend werk … 

Ja, dat klopt. In 2021 heeft de eenheid Internationale Betrekkingen dan ook voornamelijk

voorbereidend werk gedaan in afwachting van de publicatie van de wetgevingsvoorstellen van de

Europese Commissie. Dat werk bestond voornamelijk uit reacties van het FAGG op de eerste

impactanalyses van de Europese Commissie. We hebben bijvoorbeeld gereageerd op de analyse over

de herziening van de wetgeving inzake weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen en op de

analyse over de herziening van de Europese Richtlijn 2001/83 en de Verordening (EU) 726/2004. We

hebben ook actief deelgenomen aan de workshops en vergaderingen van het Farmaceutisch Comité,

die door de Europese Commissie werden georganiseerd, en we hebben gereageerd op vragenlijsten en

interviews die door de adviseur van de Commissie werden georganiseerd.

We hebben ook actief gepleit voor een snelle herziening van de Verordening (EG) 297/95 inzake de

vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald, waarbij rekening

wordt gehouden met de behoeften van de nationale bevoegde autoriteiten. We hebben het initiatief

genomen om aan de Europese Commissie een vrije nota (non-paper) te sturen met een aantal punten

die essentieel zijn voor het FAGG. We hebben ook een formulering over dit onderwerp opgenomen in

de conclusies van de Trinity Raad, die zijn goedgekeurd door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, EPSCO.

Moet u vaak samenwerken met de autoriteiten die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en

gezondheidsproducten in andere lidstaten? 

Ja, vooral via bilaterale uitwisselingen en via de samenwerking in het kader van het netwerk van de

directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA). De

samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten groeide in 2021 aanzienlijk met de lancering

van vier gezamenlijke acties in het kader van het Europees financieel programma de Europese

Gezondheidsunie (EU4Health), waaraan het FAGG actief zal deelnemen. Deze tendens zou zich in

2022 moeten voortzetten.

Europa staat uiteraard centraal in het werk van de eenheid Internationale Betrekkingen.

Maar er zijn ook projecten die een impact hebben op de rest van de wereld. Kunt u een

voorbeeld geven? 

In 2021 hebben we in het kader van de strijd tegen COVID-19 meegewerkt aan de opstart van een

initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. Als eerste stap heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen deelgenomen aan de eerste Europese besprekingen over de schenking van vaccins via

het initiatief COVID-19 Vaccines Global Acces, COVAX, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel

is een billijke toegang tot COVID-19-vaccinatie voor de hele wereld.

Deze initiatieven zijn op nationaal vlak op heel natuurlijke wijze snel uitgebreid. Er is nu ook sprake

om bij te dragen tot de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen en vaccins in

Afrika. In deze context heeft het Belgische agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, Enabel, het

initiatief genomen om een rondetafelconferentie te organiseren over de toegevoegde waarde van

België bij de versterking van de productiecapaciteiten voor geneesmiddelen, inclusief vaccins, en

gezondheidsproducten. Het FAGG bleek voor Enabel een uitgelezen partner voor de versterking van de

regelgevende kaders. Daarom hebben wij dan actief aan deze besprekingen deelgenomen.

Net als in 2020 heeft de strijd tegen de pandemie een belangrijke impact gehad op uw werk

… 

Voor de eenheid Internationale Betrekkingen is de werklast in het kader van het beheer van de

COVID-19-crisis op nationaal niveau in 2021 aanzienlijk afgenomen. Maar het is niet helemaal

verdwenen. De eenheid is de entiteiten binnen het FAGG blijven informeren door relevante

internationale informatie onder de aandacht te brengen en te verspreiden.

Onze eenheid heeft ook het Belgische standpunt gecoördineerd en actief deelgenomen aan de

vergaderingen van de Taskforce for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines. We hebben ook een

actieve rol gespeeld in de uitwerking van het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor

paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), vooral door onze deelname

aan de nationale coördinatievergaderingen en het opstellen van het Belgisch antwoord op de eerste

evaluatie van de impact van de Europese Commissie van 27 januari 2021 en door onze deelname aan

de nationale coördinatie van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het

gebied van gezondheid, het IPCEI.

U staat ook in voor de opvolging van een aantal transversale dossiers. 

Ook het aantal voor het FAGG belangrijke transversale dossiers is in 2021 toegenomen. In het

bijzonder met het voorstel voor een wetgeving over artificiële intelligentie en het voorstel voor de

NSI2-Richtlijn over cybersecurity in de Europese Unie. Ook het aannemen van de Verordening (EU)

2021/2282 inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie, die in 2025 van start gaat, zal een impact

hebben op ons werk, net als het aannemen van de Verordening (EU) (2021/522) EU4Health.

Binnen het FAGG heeft u ook een belangrijke rol gespeeld als doorgeefluik van informatie … 

De eenheid zorgt voor de versterking van de transversaliteit en dat alle diensten van het FAGG beter

worden geïnformeerd. Wij hebben dit gedaan via dynamische distributielijsten per dossier en

driemaandelijkse informatie aan het Uitgebreid Directiecomité dat alle leidinggevenden van het FAGG

verenigt.
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Samenwerken met onze internationale
partners

“De samenwerking tussen de Europese bevoegde autoriteiten is essentieel om de
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en
gezondheidsproducten te verzekeren”

Internationale samenwerking tussen de autoriteiten die zijn bevoegd voor geneesmiddelen

en gezondheidsproducten is van essentieel belang. In de context van een geglobaliseerde

markt en een One World, One Health-visie zorgt dit ervoor dat de bevoegde autoriteten de

kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

kunnen verzekeren. Daarom werkte de eenheid Internationale Betrekkingen van het FAGG

in 2021 mee aan talrijke Europese projecten in het kader van de uitvoering van een

farmaceutische strategie, de opstart van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking en

talrijke projecten in verband met de strijd tegen COVID-19. Charles Denonne,

verantwoordelijke van de eenheid Internationale Betrekkingen, beschrijft enkele projecten

waaraan het FAGG actief meewerkte.

Charles Denonne

In 2021 heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen een actieve rol gespeeld in het

project van het Europees

Geneesmiddelenbureau over de effectieve

aanpak van geneesmiddelentekorten … 

Inderdaad, de eenheid Internationale Betrekkingen

was betrokken bij de onderhandelingen over en de

aanneming van Verordening (EU) 2022/123 over de

uitbreiding van het mandaat van het Europees

Geneesmiddelenbureau. Dit mandaat gaat onder

andere over de oprichting van een Europees

platform, het European Shortages Monitoring

Platform, dat geneesmiddelentekorten opvolgt en

begin 2025 zal worden gelanceerd. Dit platform is

bedoeld om de verzameling van informatie over

tekorten en over vraag en aanbod van

geneesmiddelen te vergemakkelijken.

De eenheid Internationale Betrekkingen heeft het ook erg druk gehad met het uitrollen van

de Europese farmaceutische strategie. Waarover gaat dat project? 

De farmaceutische strategie van de Europese Commissie is een project waar de Europese lidstaten al

lange tijd om vragen. De strategie zal moeten worden uitgewerkt in samenwerking met het Europees

Geneesmiddelenbureau en de nationale bevoegde autoriteiten.

De strategie bestaat uit een aantal doelstellingen die zich in de praktijk vertalen in een vijftigtal

concrete acties in heel diverse domeinen zoals de strijd tegen antibioticaresistentie, prioriteit geven

aan onvervulde medische behoeften, de toegang tot geneesmiddelen, de betaalbaarheid van

geneesmiddelen en de aantrekkelijkheid van Europa voor de farmaceutische industrie, innovatie en

digitale transformatie, veerkracht en aanpassingsvermogen van het wetgevend kader, reactie op

crisissen, bevoorradingszekerheid en de strijd tegen geneesmiddelentekorten, kwaliteit en veiligheid

van geneesmiddelen, respect voor het milieu en de plaats van Europa op het internationale toneel.

Concreet zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen

om de processen na het opzetten van klinisch onderzoek te faciliteren. Het gaat hierbij om de

aflevering van vergunningen, de evaluatie van gezondheidstechnologieën (health technology

assessment), gezondheidszorg, ziekteverzekering en financiering. Een groot deel van de strategische

doelstellingen zal zich vertalen in aanpassingen van de huidige wetgeving.

Het belangrijkste doel van deze strategie is een voorstel voor de herziening van de farmaceutische

wetgeving en dat wordt eind 2022 verwacht.

Een herziening van de wetgeving, dat klinkt als veel voorbereidend werk … 

Ja, dat klopt. In 2021 heeft de eenheid Internationale Betrekkingen dan ook voornamelijk

voorbereidend werk gedaan in afwachting van de publicatie van de wetgevingsvoorstellen van de

Europese Commissie. Dat werk bestond voornamelijk uit reacties van het FAGG op de eerste

impactanalyses van de Europese Commissie. We hebben bijvoorbeeld gereageerd op de analyse over

de herziening van de wetgeving inzake weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen en op de

analyse over de herziening van de Europese Richtlijn 2001/83 en de Verordening (EU) 726/2004. We

hebben ook actief deelgenomen aan de workshops en vergaderingen van het Farmaceutisch Comité,

die door de Europese Commissie werden georganiseerd, en we hebben gereageerd op vragenlijsten en

interviews die door de adviseur van de Commissie werden georganiseerd.

We hebben ook actief gepleit voor een snelle herziening van de Verordening (EG) 297/95 inzake de

vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald, waarbij rekening

wordt gehouden met de behoeften van de nationale bevoegde autoriteiten. We hebben het initiatief

genomen om aan de Europese Commissie een vrije nota (non-paper) te sturen met een aantal punten

die essentieel zijn voor het FAGG. We hebben ook een formulering over dit onderwerp opgenomen in

de conclusies van de Trinity Raad, die zijn goedgekeurd door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, EPSCO.

Moet u vaak samenwerken met de autoriteiten die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en

gezondheidsproducten in andere lidstaten? 

Ja, vooral via bilaterale uitwisselingen en via de samenwerking in het kader van het netwerk van de

directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA). De

samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten groeide in 2021 aanzienlijk met de lancering

van vier gezamenlijke acties in het kader van het Europees financieel programma de Europese

Gezondheidsunie (EU4Health), waaraan het FAGG actief zal deelnemen. Deze tendens zou zich in

2022 moeten voortzetten.

Europa staat uiteraard centraal in het werk van de eenheid Internationale Betrekkingen.

Maar er zijn ook projecten die een impact hebben op de rest van de wereld. Kunt u een

voorbeeld geven? 

In 2021 hebben we in het kader van de strijd tegen COVID-19 meegewerkt aan de opstart van een

initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. Als eerste stap heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen deelgenomen aan de eerste Europese besprekingen over de schenking van vaccins via

het initiatief COVID-19 Vaccines Global Acces, COVAX, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel

is een billijke toegang tot COVID-19-vaccinatie voor de hele wereld.

Deze initiatieven zijn op nationaal vlak op heel natuurlijke wijze snel uitgebreid. Er is nu ook sprake

om bij te dragen tot de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen en vaccins in

Afrika. In deze context heeft het Belgische agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, Enabel, het

initiatief genomen om een rondetafelconferentie te organiseren over de toegevoegde waarde van

België bij de versterking van de productiecapaciteiten voor geneesmiddelen, inclusief vaccins, en

gezondheidsproducten. Het FAGG bleek voor Enabel een uitgelezen partner voor de versterking van de

regelgevende kaders. Daarom hebben wij dan actief aan deze besprekingen deelgenomen.

Net als in 2020 heeft de strijd tegen de pandemie een belangrijke impact gehad op uw werk

… 

Voor de eenheid Internationale Betrekkingen is de werklast in het kader van het beheer van de

COVID-19-crisis op nationaal niveau in 2021 aanzienlijk afgenomen. Maar het is niet helemaal

verdwenen. De eenheid is de entiteiten binnen het FAGG blijven informeren door relevante

internationale informatie onder de aandacht te brengen en te verspreiden.

Onze eenheid heeft ook het Belgische standpunt gecoördineerd en actief deelgenomen aan de

vergaderingen van de Taskforce for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines. We hebben ook een

actieve rol gespeeld in de uitwerking van het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor

paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), vooral door onze deelname

aan de nationale coördinatievergaderingen en het opstellen van het Belgisch antwoord op de eerste

evaluatie van de impact van de Europese Commissie van 27 januari 2021 en door onze deelname aan

de nationale coördinatie van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het

gebied van gezondheid, het IPCEI.

U staat ook in voor de opvolging van een aantal transversale dossiers. 

Ook het aantal voor het FAGG belangrijke transversale dossiers is in 2021 toegenomen. In het

bijzonder met het voorstel voor een wetgeving over artificiële intelligentie en het voorstel voor de

NSI2-Richtlijn over cybersecurity in de Europese Unie. Ook het aannemen van de Verordening (EU)

2021/2282 inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie, die in 2025 van start gaat, zal een impact

hebben op ons werk, net als het aannemen van de Verordening (EU) (2021/522) EU4Health.

Binnen het FAGG heeft u ook een belangrijke rol gespeeld als doorgeefluik van informatie … 

De eenheid zorgt voor de versterking van de transversaliteit en dat alle diensten van het FAGG beter

worden geïnformeerd. Wij hebben dit gedaan via dynamische distributielijsten per dossier en

driemaandelijkse informatie aan het Uitgebreid Directiecomité dat alle leidinggevenden van het FAGG

verenigt.
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© 2021 – 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 IN DE KIJKER ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact

16
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Samenwerken met onze internationale
partners

“De samenwerking tussen de Europese bevoegde autoriteiten is essentieel om de
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en
gezondheidsproducten te verzekeren”

Internationale samenwerking tussen de autoriteiten die zijn bevoegd voor geneesmiddelen

en gezondheidsproducten is van essentieel belang. In de context van een geglobaliseerde

markt en een One World, One Health-visie zorgt dit ervoor dat de bevoegde autoriteten de

kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

kunnen verzekeren. Daarom werkte de eenheid Internationale Betrekkingen van het FAGG

in 2021 mee aan talrijke Europese projecten in het kader van de uitvoering van een

farmaceutische strategie, de opstart van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking en

talrijke projecten in verband met de strijd tegen COVID-19. Charles Denonne,

verantwoordelijke van de eenheid Internationale Betrekkingen, beschrijft enkele projecten

waaraan het FAGG actief meewerkte.

Charles Denonne

In 2021 heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen een actieve rol gespeeld in het

project van het Europees

Geneesmiddelenbureau over de effectieve

aanpak van geneesmiddelentekorten … 

Inderdaad, de eenheid Internationale Betrekkingen

was betrokken bij de onderhandelingen over en de

aanneming van Verordening (EU) 2022/123 over de

uitbreiding van het mandaat van het Europees

Geneesmiddelenbureau. Dit mandaat gaat onder

andere over de oprichting van een Europees

platform, het European Shortages Monitoring

Platform, dat geneesmiddelentekorten opvolgt en

begin 2025 zal worden gelanceerd. Dit platform is

bedoeld om de verzameling van informatie over

tekorten en over vraag en aanbod van

geneesmiddelen te vergemakkelijken.

De eenheid Internationale Betrekkingen heeft het ook erg druk gehad met het uitrollen van

de Europese farmaceutische strategie. Waarover gaat dat project? 

De farmaceutische strategie van de Europese Commissie is een project waar de Europese lidstaten al

lange tijd om vragen. De strategie zal moeten worden uitgewerkt in samenwerking met het Europees

Geneesmiddelenbureau en de nationale bevoegde autoriteiten.

De strategie bestaat uit een aantal doelstellingen die zich in de praktijk vertalen in een vijftigtal

concrete acties in heel diverse domeinen zoals de strijd tegen antibioticaresistentie, prioriteit geven

aan onvervulde medische behoeften, de toegang tot geneesmiddelen, de betaalbaarheid van

geneesmiddelen en de aantrekkelijkheid van Europa voor de farmaceutische industrie, innovatie en

digitale transformatie, veerkracht en aanpassingsvermogen van het wetgevend kader, reactie op

crisissen, bevoorradingszekerheid en de strijd tegen geneesmiddelentekorten, kwaliteit en veiligheid

van geneesmiddelen, respect voor het milieu en de plaats van Europa op het internationale toneel.

Concreet zouden de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen

om de processen na het opzetten van klinisch onderzoek te faciliteren. Het gaat hierbij om de

aflevering van vergunningen, de evaluatie van gezondheidstechnologieën (health technology

assessment), gezondheidszorg, ziekteverzekering en financiering. Een groot deel van de strategische

doelstellingen zal zich vertalen in aanpassingen van de huidige wetgeving.

Het belangrijkste doel van deze strategie is een voorstel voor de herziening van de farmaceutische

wetgeving en dat wordt eind 2022 verwacht.

Een herziening van de wetgeving, dat klinkt als veel voorbereidend werk … 

Ja, dat klopt. In 2021 heeft de eenheid Internationale Betrekkingen dan ook voornamelijk

voorbereidend werk gedaan in afwachting van de publicatie van de wetgevingsvoorstellen van de

Europese Commissie. Dat werk bestond voornamelijk uit reacties van het FAGG op de eerste

impactanalyses van de Europese Commissie. We hebben bijvoorbeeld gereageerd op de analyse over

de herziening van de wetgeving inzake weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen en op de

analyse over de herziening van de Europese Richtlijn 2001/83 en de Verordening (EU) 726/2004. We

hebben ook actief deelgenomen aan de workshops en vergaderingen van het Farmaceutisch Comité,

die door de Europese Commissie werden georganiseerd, en we hebben gereageerd op vragenlijsten en

interviews die door de adviseur van de Commissie werden georganiseerd.

We hebben ook actief gepleit voor een snelle herziening van de Verordening (EG) 297/95 inzake de

vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald, waarbij rekening

wordt gehouden met de behoeften van de nationale bevoegde autoriteiten. We hebben het initiatief

genomen om aan de Europese Commissie een vrije nota (non-paper) te sturen met een aantal punten

die essentieel zijn voor het FAGG. We hebben ook een formulering over dit onderwerp opgenomen in

de conclusies van de Trinity Raad, die zijn goedgekeurd door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal

Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, EPSCO.

Moet u vaak samenwerken met de autoriteiten die bevoegd zijn voor geneesmiddelen en

gezondheidsproducten in andere lidstaten? 

Ja, vooral via bilaterale uitwisselingen en via de samenwerking in het kader van het netwerk van de

directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA). De

samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten groeide in 2021 aanzienlijk met de lancering

van vier gezamenlijke acties in het kader van het Europees financieel programma de Europese

Gezondheidsunie (EU4Health), waaraan het FAGG actief zal deelnemen. Deze tendens zou zich in

2022 moeten voortzetten.

Europa staat uiteraard centraal in het werk van de eenheid Internationale Betrekkingen.

Maar er zijn ook projecten die een impact hebben op de rest van de wereld. Kunt u een

voorbeeld geven? 

In 2021 hebben we in het kader van de strijd tegen COVID-19 meegewerkt aan de opstart van een

initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. Als eerste stap heeft de eenheid Internationale

Betrekkingen deelgenomen aan de eerste Europese besprekingen over de schenking van vaccins via

het initiatief COVID-19 Vaccines Global Acces, COVAX, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel

is een billijke toegang tot COVID-19-vaccinatie voor de hele wereld.

Deze initiatieven zijn op nationaal vlak op heel natuurlijke wijze snel uitgebreid. Er is nu ook sprake

om bij te dragen tot de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen en vaccins in

Afrika. In deze context heeft het Belgische agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, Enabel, het

initiatief genomen om een rondetafelconferentie te organiseren over de toegevoegde waarde van

België bij de versterking van de productiecapaciteiten voor geneesmiddelen, inclusief vaccins, en

gezondheidsproducten. Het FAGG bleek voor Enabel een uitgelezen partner voor de versterking van de

regelgevende kaders. Daarom hebben wij dan actief aan deze besprekingen deelgenomen.

Net als in 2020 heeft de strijd tegen de pandemie een belangrijke impact gehad op uw werk

… 

Voor de eenheid Internationale Betrekkingen is de werklast in het kader van het beheer van de

COVID-19-crisis op nationaal niveau in 2021 aanzienlijk afgenomen. Maar het is niet helemaal

verdwenen. De eenheid is de entiteiten binnen het FAGG blijven informeren door relevante

internationale informatie onder de aandacht te brengen en te verspreiden.

Onze eenheid heeft ook het Belgische standpunt gecoördineerd en actief deelgenomen aan de

vergaderingen van de Taskforce for Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines. We hebben ook een

actieve rol gespeeld in de uitwerking van het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor

paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), vooral door onze deelname

aan de nationale coördinatievergaderingen en het opstellen van het Belgisch antwoord op de eerste

evaluatie van de impact van de Europese Commissie van 27 januari 2021 en door onze deelname aan

de nationale coördinatie van het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang op het

gebied van gezondheid, het IPCEI.

U staat ook in voor de opvolging van een aantal transversale dossiers. 

Ook het aantal voor het FAGG belangrijke transversale dossiers is in 2021 toegenomen. In het

bijzonder met het voorstel voor een wetgeving over artificiële intelligentie en het voorstel voor de

NSI2-Richtlijn over cybersecurity in de Europese Unie. Ook het aannemen van de Verordening (EU)

2021/2282 inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie, die in 2025 van start gaat, zal een impact

hebben op ons werk, net als het aannemen van de Verordening (EU) (2021/522) EU4Health.

Binnen het FAGG heeft u ook een belangrijke rol gespeeld als doorgeefluik van informatie … 

De eenheid zorgt voor de versterking van de transversaliteit en dat alle diensten van het FAGG beter

worden geïnformeerd. Wij hebben dit gedaan via dynamische distributielijsten per dossier en

driemaandelijkse informatie aan het Uitgebreid Directiecomité dat alle leidinggevenden van het FAGG

verenigt.
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-Autorite-europeenne-de-preparation-et-de-reaction-en-cas-d’urgence-sanitaire-HERA-/F1963611_nl
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Klachtenbeheer bij het FAGG

“Het FAGG mag trots zijn op het feit dat we zeer weinig klachten ontvangen”

Christelle Beeckmans is al een tiental jaar verantwoordelijk voor de afdeling Kwaliteit van

het FAGG. Haar afdeling behandelt onder andere externe klachten, dat zijn klachten die

afkomstig zijn van derden zoals stakeholders, gezondheidszorgbeoefenaars of het grote

publiek. In 2021 heeft de gezondheidscrisis ook een grote impact gehad op de activiteiten

van de afdeling Kwaliteit. Christelle vertelt ons meer over de werking van de afdeling

Kwaliteit en het klachtenbeheer van het FAGG.

Christelle Beeckmans

Welke soort externe klachten ontvangt het

FAGG? 

Wanneer wij externe klachten ontvangen, is het

onze bedoeling om een stem te geven aan de

mensen buiten het agentschap over zaken die

minder goed werken. De klachten gaan over

problemen met een activiteit van het

agentschap of van een stakeholder van het

agentschap. Iemand kan bijvoorbeeld een klacht

indienen omdat hij of zij geen antwoord heeft

gekregen op een vraag aan het FAGG, of een

klacht indienen tegen een apotheker omdat er

een probleem is met de aflevering van een

geneesmiddel. Ook een farmaceutisch bedrijf

kan een klacht indienen, bijvoorbeeld tegen een

ander farmaceutisch bedrijf omdat die denkt dat

er sprake is van favoritisme. 

Het gaat dus om een hele reeks klachten, die binnen het bevoegdheidsdomein van het FAGG vallen.

Een probleem met de terugbetaling van geneesmiddelen behoort bijvoorbeeld niet tot onze

bevoegdheid en kunnen we dus niet behandelen. Er bestaat ook een netwerk van

klachtencoördinatoren op federaal niveau. Als een klacht bij het FAGG is ingediend maar niet tot onze

bevoegdheid behoort, dan bezorgen wij die aan de bevoegde instantie.

Met de vele bevoegdheden van het FAGG moeten jullie toch bedolven worden onder de

klachten?  

Dat verschilt van jaar tot jaar, maar de cijfers blijven toch beperkt. Het aantal klachten varieert tussen

een honderdtal tot tweehonderdvijftig klachten per jaar. Heel zelden zijn het er meer. We hebben ook

het geluk dat het grootste deel van de klachten die we ontvangen weloverwogen zijn. Van al die

klachten zijn er zo’n 15 tot 30 tegen het FAGG gericht. In 2021 waren dat er 28. Dat is een beetje

meer dan gewoonlijk, maar het FAGG mag toch trots zijn op het feit dat we zeer weinig klachten

ontvangen.

Welke klachten over het FAGG komen het vaakst terug? 

We delen de klachten in verschillende categorieën in. Ten eerste zijn er de klachten over het gedrag

van een ambtenaar. Daarvan ontvangen wij er hooguit één per jaar. Daarnaast zijn er de klachten

over de kwaliteit van het afgeleverde product of de geleverde dienst. Daarvan registreren wij er een

tiental per jaar. We ontvangen ook klachten over de behandeling van het afgeleverde product of de

geleverde dienst, dus de processen van het FAGG. Daarvan krijgen we er zo’n twintigtal per jaar. 

Ten slotte zijn er de klachten die gaan over de behandeling van externe klachten. Daarvan zijn er heel

weinig en vaak zelfs helemaal geen. De meeste klachten gaan dus over de processen van het FAGG.

Maar in het algemeen kunnen we trots zijn. Een kleine dertig klachten per jaar is echt niet veel voor

een instelling met meer dan vijfhonderd werknemers.

Hoe kan iemand een klacht indienen bij jullie dienst? 

De klachtenprocedure binnen het FAGG werd in 2012 uitgewerkt. Vroeger ontvingen we de klachten

vooral per post. Maar we hebben het hele proces vergemakkelijkt omdat het echt onze bedoeling is

om in dialoog te gaan met de burgers. Daarom hebben we een elektronisch formulier uitgewerkt dat al

dan niet anoniem kan worden ingediend. Opdat zoveel mogelijk mensen een klacht kunnen indienen,

aanvaarden wij ook nog altijd de klachten die per post worden verzonden. We ontvangen er soms per

e-mail, maar dat is uitzonderlijk.

Eenmaal dat een klacht is ingediend, wat doen gebeurt er daarmee? 

We proberen altijd een oplossing te vinden voor de klacht, of die nu over de interne werking van het

FAGG gaat of niet. Als de klacht gegrond is, dat wil zeggen als ze binnen onze bevoegdheden valt, dan

openen wij een dossier en bezorgen wij de klacht aan de dienst die wij het meest geschikt vinden om

die te behandelen. De dienst heeft dertig dagen om de klacht te analyseren. Analyseren wil zeggen

dat ze de klacht onderzoeken en de context ervan proberen te begrijpen… 

Als de dienst beslist om actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een inspectie te organiseren in een

bedrijf dat overtredingen begaat, maakt dat eigenlijk geen deel uit van het behandelingsproces van de

klacht, maar dan wordt daarmee een ander proces opgestart, het “bedrijfsproces”. Anderzijds, als de

klacht over de interne werking van het FAGG gaat, dan bezorgen wij een antwoord en zorgen we er

ook voor dat het proces in kwestie wordt verbeterd zodat wij een dienst van een nog betere kwaliteit

kunnen aanbieden. Dat is ons beleid voor de voortdurende verbetering van onze activiteiten.

Wat gebeurt er als iemand niet tevreden is met de manier waarop een klacht is behandeld? 

Dat gebeurt gelukkig zelden, maar hier bestaat wel een procedure voor: als een burger ontevreden is

met het antwoord op zijn klacht, kan hij of zij een klacht indienen bij de federale ombudsman. Wij

worden dan gecontacteerd door de ombudsman en krijgen het bevel om een toereikend antwoord te

vinden, of om verbeteracties in te voeren. Ook daar is het de bedoeling om onze activiteiten en de

kwaliteit van onze dienstverlening voor de burger continu te verbeteren.

Wat kunnen we bij het FAGG nog verbeteren? 

Het belangrijkste verbeterpunt bij het FAGG is de behandelingstermijn van de klachten. We

overschrijden die soms met een paar dagen. Maar er zijn jaarlijks maar een drietal klachtendossiers

over het FAGG. Dat is erg weinig en bewijst de kwaliteit van onze dienstverlening voor

klachtenbeheer: normaal gezien zorgen we voor een goede opvolging en bieden we een toereikende

oplossing aan de personen die een klacht indienen.

In 2021 zaten we nog midden in de coronacrisis. Heeft COVID-19 een impact gehad op de

werking van uw team? 

We hebben snel beseft dat de meeste activiteiten van de afdeling Kwaliteit sterk vertraagden of zelfs

werden stopgezet. Alle andere diensten waren al overstelpt met activiteiten voor het beheer van de

crisis, zij hadden geen tijd om zich op kwaliteitsbeheer te richten. Wij hadden ook niet verwacht dat

het aantal externe klachten zou toenemen. Maar aangezien onze zogenaamde klassieke

kwaliteitsactiviteiten afnamen, konden wij die toename gemakkelijk verwerken.

Waren er dan veel externe klachten over de gezondheidscrisis? 

Toch wel. In de eerste plaats hebben we enorm veel klachten ontvangen over de vaccins tegen

COVID-19. Een deel van die klachten had niets met onze bevoegdheden te maken: organisatie van de

vaccinatiecampagne, afspraken maken voor een vaccinatie … Toch moesten wij die klachten naar de

bevoegde instellingen doorsturen. Wij hebben en blijven ook klachten ontvangen over de bijwerkingen

van de vaccins tegen COVID-19. We hebben overleg gepleegd met onze afdeling Vigilantie omdat dat

volgens onze definitie geen klacht is zoals wij die definiëren, maar eerder om een melding van

bijwerkingen. Die meldingen zijn zeer belangrijk voor de farmacovigilantie en moeten dus absoluut

door gekwalificeerde personen worden behandeld. 

Ten slotte hebben wij klachten ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen en medische

hulpmiddelen door de crisis. De betrokken diensten hebben dan specifiek voor dat soort klachten e-

mailboxen gecreëerd waardoor het gemakkelijker werd om klachten rechtstreeks naar de juiste

personen door te sturen. Voor de duidelijkheid, of een klacht nu aan de juiste persoon is gericht of

niet, wij zorgen er altijd voor dat die wordt opgevolgd. Er wordt niets weggegooid of vergeten. Het is

normaal dat burgers niet altijd weten tot wie ze zich moeten richten.

Terug naar boven
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Klachtenbeheer bij het FAGG

“Het FAGG mag trots zijn op het feit dat we zeer weinig klachten ontvangen”

Christelle Beeckmans is al een tiental jaar verantwoordelijk voor de afdeling Kwaliteit van

het FAGG. Haar afdeling behandelt onder andere externe klachten, dat zijn klachten die

afkomstig zijn van derden zoals stakeholders, gezondheidszorgbeoefenaars of het grote

publiek. In 2021 heeft de gezondheidscrisis ook een grote impact gehad op de activiteiten

van de afdeling Kwaliteit. Christelle vertelt ons meer over de werking van de afdeling

Kwaliteit en het klachtenbeheer van het FAGG.

Christelle Beeckmans

Welke soort externe klachten ontvangt het

FAGG? 

Wanneer wij externe klachten ontvangen, is het

onze bedoeling om een stem te geven aan de

mensen buiten het agentschap over zaken die

minder goed werken. De klachten gaan over

problemen met een activiteit van het

agentschap of van een stakeholder van het

agentschap. Iemand kan bijvoorbeeld een klacht

indienen omdat hij of zij geen antwoord heeft

gekregen op een vraag aan het FAGG, of een

klacht indienen tegen een apotheker omdat er

een probleem is met de aflevering van een

geneesmiddel. Ook een farmaceutisch bedrijf

kan een klacht indienen, bijvoorbeeld tegen een

ander farmaceutisch bedrijf omdat die denkt dat

er sprake is van favoritisme. 

Het gaat dus om een hele reeks klachten, die binnen het bevoegdheidsdomein van het FAGG vallen.

Een probleem met de terugbetaling van geneesmiddelen behoort bijvoorbeeld niet tot onze

bevoegdheid en kunnen we dus niet behandelen. Er bestaat ook een netwerk van

klachtencoördinatoren op federaal niveau. Als een klacht bij het FAGG is ingediend maar niet tot onze

bevoegdheid behoort, dan bezorgen wij die aan de bevoegde instantie.

Met de vele bevoegdheden van het FAGG moeten jullie toch bedolven worden onder de

klachten?  

Dat verschilt van jaar tot jaar, maar de cijfers blijven toch beperkt. Het aantal klachten varieert tussen

een honderdtal tot tweehonderdvijftig klachten per jaar. Heel zelden zijn het er meer. We hebben ook

het geluk dat het grootste deel van de klachten die we ontvangen weloverwogen zijn. Van al die

klachten zijn er zo’n 15 tot 30 tegen het FAGG gericht. In 2021 waren dat er 28. Dat is een beetje

meer dan gewoonlijk, maar het FAGG mag toch trots zijn op het feit dat we zeer weinig klachten

ontvangen.

Welke klachten over het FAGG komen het vaakst terug? 

We delen de klachten in verschillende categorieën in. Ten eerste zijn er de klachten over het gedrag

van een ambtenaar. Daarvan ontvangen wij er hooguit één per jaar. Daarnaast zijn er de klachten

over de kwaliteit van het afgeleverde product of de geleverde dienst. Daarvan registreren wij er een

tiental per jaar. We ontvangen ook klachten over de behandeling van het afgeleverde product of de

geleverde dienst, dus de processen van het FAGG. Daarvan krijgen we er zo’n twintigtal per jaar. 

Ten slotte zijn er de klachten die gaan over de behandeling van externe klachten. Daarvan zijn er heel

weinig en vaak zelfs helemaal geen. De meeste klachten gaan dus over de processen van het FAGG.

Maar in het algemeen kunnen we trots zijn. Een kleine dertig klachten per jaar is echt niet veel voor

een instelling met meer dan vijfhonderd werknemers.

Hoe kan iemand een klacht indienen bij jullie dienst? 

De klachtenprocedure binnen het FAGG werd in 2012 uitgewerkt. Vroeger ontvingen we de klachten

vooral per post. Maar we hebben het hele proces vergemakkelijkt omdat het echt onze bedoeling is

om in dialoog te gaan met de burgers. Daarom hebben we een elektronisch formulier uitgewerkt dat al

dan niet anoniem kan worden ingediend. Opdat zoveel mogelijk mensen een klacht kunnen indienen,

aanvaarden wij ook nog altijd de klachten die per post worden verzonden. We ontvangen er soms per

e-mail, maar dat is uitzonderlijk.

Eenmaal dat een klacht is ingediend, wat doen gebeurt er daarmee? 

We proberen altijd een oplossing te vinden voor de klacht, of die nu over de interne werking van het

FAGG gaat of niet. Als de klacht gegrond is, dat wil zeggen als ze binnen onze bevoegdheden valt, dan

openen wij een dossier en bezorgen wij de klacht aan de dienst die wij het meest geschikt vinden om

die te behandelen. De dienst heeft dertig dagen om de klacht te analyseren. Analyseren wil zeggen

dat ze de klacht onderzoeken en de context ervan proberen te begrijpen… 

Als de dienst beslist om actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een inspectie te organiseren in een

bedrijf dat overtredingen begaat, maakt dat eigenlijk geen deel uit van het behandelingsproces van de

klacht, maar dan wordt daarmee een ander proces opgestart, het “bedrijfsproces”. Anderzijds, als de

klacht over de interne werking van het FAGG gaat, dan bezorgen wij een antwoord en zorgen we er

ook voor dat het proces in kwestie wordt verbeterd zodat wij een dienst van een nog betere kwaliteit

kunnen aanbieden. Dat is ons beleid voor de voortdurende verbetering van onze activiteiten.

Wat gebeurt er als iemand niet tevreden is met de manier waarop een klacht is behandeld? 

Dat gebeurt gelukkig zelden, maar hier bestaat wel een procedure voor: als een burger ontevreden is

met het antwoord op zijn klacht, kan hij of zij een klacht indienen bij de federale ombudsman. Wij

worden dan gecontacteerd door de ombudsman en krijgen het bevel om een toereikend antwoord te

vinden, of om verbeteracties in te voeren. Ook daar is het de bedoeling om onze activiteiten en de

kwaliteit van onze dienstverlening voor de burger continu te verbeteren.

Wat kunnen we bij het FAGG nog verbeteren? 

Het belangrijkste verbeterpunt bij het FAGG is de behandelingstermijn van de klachten. We

overschrijden die soms met een paar dagen. Maar er zijn jaarlijks maar een drietal klachtendossiers

over het FAGG. Dat is erg weinig en bewijst de kwaliteit van onze dienstverlening voor

klachtenbeheer: normaal gezien zorgen we voor een goede opvolging en bieden we een toereikende

oplossing aan de personen die een klacht indienen.

In 2021 zaten we nog midden in de coronacrisis. Heeft COVID-19 een impact gehad op de

werking van uw team? 

We hebben snel beseft dat de meeste activiteiten van de afdeling Kwaliteit sterk vertraagden of zelfs

werden stopgezet. Alle andere diensten waren al overstelpt met activiteiten voor het beheer van de

crisis, zij hadden geen tijd om zich op kwaliteitsbeheer te richten. Wij hadden ook niet verwacht dat

het aantal externe klachten zou toenemen. Maar aangezien onze zogenaamde klassieke

kwaliteitsactiviteiten afnamen, konden wij die toename gemakkelijk verwerken.

Waren er dan veel externe klachten over de gezondheidscrisis? 

Toch wel. In de eerste plaats hebben we enorm veel klachten ontvangen over de vaccins tegen

COVID-19. Een deel van die klachten had niets met onze bevoegdheden te maken: organisatie van de

vaccinatiecampagne, afspraken maken voor een vaccinatie … Toch moesten wij die klachten naar de

bevoegde instellingen doorsturen. Wij hebben en blijven ook klachten ontvangen over de bijwerkingen

van de vaccins tegen COVID-19. We hebben overleg gepleegd met onze afdeling Vigilantie omdat dat

volgens onze definitie geen klacht is zoals wij die definiëren, maar eerder om een melding van

bijwerkingen. Die meldingen zijn zeer belangrijk voor de farmacovigilantie en moeten dus absoluut

door gekwalificeerde personen worden behandeld. 

Ten slotte hebben wij klachten ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen en medische

hulpmiddelen door de crisis. De betrokken diensten hebben dan specifiek voor dat soort klachten e-

mailboxen gecreëerd waardoor het gemakkelijker werd om klachten rechtstreeks naar de juiste

personen door te sturen. Voor de duidelijkheid, of een klacht nu aan de juiste persoon is gericht of

niet, wij zorgen er altijd voor dat die wordt opgevolgd. Er wordt niets weggegooid of vergeten. Het is

normaal dat burgers niet altijd weten tot wie ze zich moeten richten.
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Klachtenbeheer bij het FAGG

“Het FAGG mag trots zijn op het feit dat we zeer weinig klachten ontvangen”

Christelle Beeckmans is al een tiental jaar verantwoordelijk voor de afdeling Kwaliteit van

het FAGG. Haar afdeling behandelt onder andere externe klachten, dat zijn klachten die

afkomstig zijn van derden zoals stakeholders, gezondheidszorgbeoefenaars of het grote

publiek. In 2021 heeft de gezondheidscrisis ook een grote impact gehad op de activiteiten

van de afdeling Kwaliteit. Christelle vertelt ons meer over de werking van de afdeling

Kwaliteit en het klachtenbeheer van het FAGG.

Christelle Beeckmans

Welke soort externe klachten ontvangt het

FAGG? 

Wanneer wij externe klachten ontvangen, is het

onze bedoeling om een stem te geven aan de

mensen buiten het agentschap over zaken die

minder goed werken. De klachten gaan over

problemen met een activiteit van het

agentschap of van een stakeholder van het

agentschap. Iemand kan bijvoorbeeld een klacht

indienen omdat hij of zij geen antwoord heeft

gekregen op een vraag aan het FAGG, of een

klacht indienen tegen een apotheker omdat er

een probleem is met de aflevering van een

geneesmiddel. Ook een farmaceutisch bedrijf

kan een klacht indienen, bijvoorbeeld tegen een

ander farmaceutisch bedrijf omdat die denkt dat

er sprake is van favoritisme. 

Het gaat dus om een hele reeks klachten, die binnen het bevoegdheidsdomein van het FAGG vallen.

Een probleem met de terugbetaling van geneesmiddelen behoort bijvoorbeeld niet tot onze

bevoegdheid en kunnen we dus niet behandelen. Er bestaat ook een netwerk van

klachtencoördinatoren op federaal niveau. Als een klacht bij het FAGG is ingediend maar niet tot onze

bevoegdheid behoort, dan bezorgen wij die aan de bevoegde instantie.

Met de vele bevoegdheden van het FAGG moeten jullie toch bedolven worden onder de

klachten?  

Dat verschilt van jaar tot jaar, maar de cijfers blijven toch beperkt. Het aantal klachten varieert tussen

een honderdtal tot tweehonderdvijftig klachten per jaar. Heel zelden zijn het er meer. We hebben ook

het geluk dat het grootste deel van de klachten die we ontvangen weloverwogen zijn. Van al die

klachten zijn er zo’n 15 tot 30 tegen het FAGG gericht. In 2021 waren dat er 28. Dat is een beetje

meer dan gewoonlijk, maar het FAGG mag toch trots zijn op het feit dat we zeer weinig klachten

ontvangen.

Welke klachten over het FAGG komen het vaakst terug? 

We delen de klachten in verschillende categorieën in. Ten eerste zijn er de klachten over het gedrag

van een ambtenaar. Daarvan ontvangen wij er hooguit één per jaar. Daarnaast zijn er de klachten

over de kwaliteit van het afgeleverde product of de geleverde dienst. Daarvan registreren wij er een

tiental per jaar. We ontvangen ook klachten over de behandeling van het afgeleverde product of de

geleverde dienst, dus de processen van het FAGG. Daarvan krijgen we er zo’n twintigtal per jaar. 

Ten slotte zijn er de klachten die gaan over de behandeling van externe klachten. Daarvan zijn er heel

weinig en vaak zelfs helemaal geen. De meeste klachten gaan dus over de processen van het FAGG.

Maar in het algemeen kunnen we trots zijn. Een kleine dertig klachten per jaar is echt niet veel voor

een instelling met meer dan vijfhonderd werknemers.

Hoe kan iemand een klacht indienen bij jullie dienst? 

De klachtenprocedure binnen het FAGG werd in 2012 uitgewerkt. Vroeger ontvingen we de klachten

vooral per post. Maar we hebben het hele proces vergemakkelijkt omdat het echt onze bedoeling is

om in dialoog te gaan met de burgers. Daarom hebben we een elektronisch formulier uitgewerkt dat al

dan niet anoniem kan worden ingediend. Opdat zoveel mogelijk mensen een klacht kunnen indienen,

aanvaarden wij ook nog altijd de klachten die per post worden verzonden. We ontvangen er soms per

e-mail, maar dat is uitzonderlijk.

Eenmaal dat een klacht is ingediend, wat doen gebeurt er daarmee? 

We proberen altijd een oplossing te vinden voor de klacht, of die nu over de interne werking van het

FAGG gaat of niet. Als de klacht gegrond is, dat wil zeggen als ze binnen onze bevoegdheden valt, dan

openen wij een dossier en bezorgen wij de klacht aan de dienst die wij het meest geschikt vinden om

die te behandelen. De dienst heeft dertig dagen om de klacht te analyseren. Analyseren wil zeggen

dat ze de klacht onderzoeken en de context ervan proberen te begrijpen… 

Als de dienst beslist om actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een inspectie te organiseren in een

bedrijf dat overtredingen begaat, maakt dat eigenlijk geen deel uit van het behandelingsproces van de

klacht, maar dan wordt daarmee een ander proces opgestart, het “bedrijfsproces”. Anderzijds, als de

klacht over de interne werking van het FAGG gaat, dan bezorgen wij een antwoord en zorgen we er

ook voor dat het proces in kwestie wordt verbeterd zodat wij een dienst van een nog betere kwaliteit

kunnen aanbieden. Dat is ons beleid voor de voortdurende verbetering van onze activiteiten.

Wat gebeurt er als iemand niet tevreden is met de manier waarop een klacht is behandeld? 

Dat gebeurt gelukkig zelden, maar hier bestaat wel een procedure voor: als een burger ontevreden is

met het antwoord op zijn klacht, kan hij of zij een klacht indienen bij de federale ombudsman. Wij

worden dan gecontacteerd door de ombudsman en krijgen het bevel om een toereikend antwoord te

vinden, of om verbeteracties in te voeren. Ook daar is het de bedoeling om onze activiteiten en de

kwaliteit van onze dienstverlening voor de burger continu te verbeteren.

Wat kunnen we bij het FAGG nog verbeteren? 

Het belangrijkste verbeterpunt bij het FAGG is de behandelingstermijn van de klachten. We

overschrijden die soms met een paar dagen. Maar er zijn jaarlijks maar een drietal klachtendossiers

over het FAGG. Dat is erg weinig en bewijst de kwaliteit van onze dienstverlening voor

klachtenbeheer: normaal gezien zorgen we voor een goede opvolging en bieden we een toereikende

oplossing aan de personen die een klacht indienen.

In 2021 zaten we nog midden in de coronacrisis. Heeft COVID-19 een impact gehad op de

werking van uw team? 

We hebben snel beseft dat de meeste activiteiten van de afdeling Kwaliteit sterk vertraagden of zelfs

werden stopgezet. Alle andere diensten waren al overstelpt met activiteiten voor het beheer van de

crisis, zij hadden geen tijd om zich op kwaliteitsbeheer te richten. Wij hadden ook niet verwacht dat

het aantal externe klachten zou toenemen. Maar aangezien onze zogenaamde klassieke

kwaliteitsactiviteiten afnamen, konden wij die toename gemakkelijk verwerken.

Waren er dan veel externe klachten over de gezondheidscrisis? 

Toch wel. In de eerste plaats hebben we enorm veel klachten ontvangen over de vaccins tegen

COVID-19. Een deel van die klachten had niets met onze bevoegdheden te maken: organisatie van de

vaccinatiecampagne, afspraken maken voor een vaccinatie … Toch moesten wij die klachten naar de

bevoegde instellingen doorsturen. Wij hebben en blijven ook klachten ontvangen over de bijwerkingen

van de vaccins tegen COVID-19. We hebben overleg gepleegd met onze afdeling Vigilantie omdat dat

volgens onze definitie geen klacht is zoals wij die definiëren, maar eerder om een melding van

bijwerkingen. Die meldingen zijn zeer belangrijk voor de farmacovigilantie en moeten dus absoluut

door gekwalificeerde personen worden behandeld. 

Ten slotte hebben wij klachten ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen en medische

hulpmiddelen door de crisis. De betrokken diensten hebben dan specifiek voor dat soort klachten e-

mailboxen gecreëerd waardoor het gemakkelijker werd om klachten rechtstreeks naar de juiste

personen door te sturen. Voor de duidelijkheid, of een klacht nu aan de juiste persoon is gericht of

niet, wij zorgen er altijd voor dat die wordt opgevolgd. Er wordt niets weggegooid of vergeten. Het is

normaal dat burgers niet altijd weten tot wie ze zich moeten richten.

Terug naar boven

© 2021 – 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 IN DE KIJKER ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact

NL EN FR DE 

Gestion des plaintes externes à l’AFMPS

“L’AFMPS peut être fière du peu de plaintes déposées à son encontre”

Christelle Beeckmans est responsable de la division Qualité de l’AFMPS depuis une dizaine

d’années. Sa division traite notamment des plaintes externes, c’est-à-dire qui proviennent

de personnes tierces à l’agence (stakeholders, professionnel de la santé, grand public …).

En 2021, la crise sanitaire a également eu un impact sur les activités de la division Qualité.

Christelle nous détaille le fonctionnement de la division Qualité et la gestion des

réclamations de l’AFMPS.

Christelle Beeckmans

Quel genre de plaintes externes reçoit

l’AFMPS ? 

Notre objectif, en recevant des plaintes

externes, est de donner la parole à des

personnes extérieures à l’agence sur des choses

qui ne fonctionnent pas. Les plaintes concernent

des disfonctionnements qui peuvent concerner

une activité de l’agence ou une partie prenante

de l’agence. Une personne tierce peut, par

exemple, porter plainte parce qu’elle n’a pas

reçu de réponse à une demande faite à

l’AFMPS. Ou porter plainte contre son

pharmacien parce qu’il y a un problème au

niveau de la délivrance de son médicament. Une

entreprise pharmaceutique peut aussi, par

exemple, porter plainte contre une autre

entreprise pharmaceutique parce qu’elle estime

qu’il y a favoritisme.

Bref, il s’agit de toute une série de plaintes, qui doivent évidemment concerner le champ de

compétences de l’AFMPS. Un problème de remboursement des médicaments, par exemple, ne nous

concerne pas. Il existe cependant un réseau de coordinateurs de plaintes au niveau fédéral. Si une

plainte soumise à l’AFMPS ne nous concerne pas, nous la transmettons à l’organisme compétent.

Avec les nombreuses compétences de l’AFMPS, vous devez crouler sous les plaintes !  

C’est variable d’une année à l’autre mais on reste toujours dans des chiffres très raisonnables. Cela

varie entre une centaine et deux cent cinquante plaintes par an. Et on est très rarement au-delà. De

plus, nous avons la chance de recevoir des plaintes qui, dans la grande majorité, sont mesurées et

réfléchies. Parmi ces plaintes, on compte 15 à 30 plaintes à l’encontre de l’AFMPS. En 2021, il y en a

eu 28. Ce qui est un peu plus que d’habitude mais reste très peu par rapport à d’autres organisations.

Quelles sont les plaintes les plus récurrentes, concernant l’AFMPS ? 

Nous classons les plaintes en plusieurs catégories. Il y a d’abord les plaintes qui concernent l’attitude

d’un fonctionnaire. En en reçoit zéro et une par an. Il y a ensuite les plaintes qui concernent la qualité

du produit ou service délivré. On en enregistre une petite dizaine par an. Nous recevons aussi des

plaintes qui concernent le traitement du produit ou du service délivré, donc les procédures de l’AFMPS.

Nous en avons une vingtaine par an.

Enfin, il y a les plaintes qui concernent le traitement des plaintes externes. Elles sont très peu

nombreuses, souvent, nous n’en avons pas du tout. La majorité des plaintes concernent donc les

procédures de l’AFMPS. Mais, dans l’ensemble, on peut être fiers. Une petite trentaine de plaintes par

an, pour une institution où travaillent plus de cinq cents personnes, ce n’est vraiment pas beaucoup. 

Comment porte-t ’on plainte auprès de votre service ? 

A l’AFMPS, le processus de plaintes a été développé en 2012. Au départ, on recevait principalement

les plaintes par courrier postal. Mais nous avons voulu faciliter le dépôt de plainte car notre objectif

est vraiment d’être une porte d’entrée pour le dialogue avec les citoyens. Nous avons donc développé

un formulaire électronique qui peut être anonyme ou non. Cela dit, pour permettre au plus grand

nombre de déposer plainte, nous acceptons toujours les plaintes par courrier postal. Nous en recevons

parfois par e-mail, mais c’est rare. 

Que faites-vous des plaintes déposées ? 

Nous essayons toujours de trouver une solution à la plainte, qu’elle concerne le fonctionnement

interne de l’AFMPS ou pas. Si la plainte est fondée, c’est-à-dire qu’elle concerne nos compétences,

nous ouvrons un dossier et transmettons la plainte au service que nous estimons le plus à même de la

traiter. Le service a trente jours pour analyser la plainte. Analyser veut dire enquêter, comprendre le

contexte …

Le fait de décider d’entreprendre une action, par exemple organiser une inspection dans une industrie

incriminée, ne fait pas partie du processus de traitement des plaintes à proprement parler mais il est

l’élément de démarrage d’un autre processus, le processus « métier ». Par ailleurs, si la plainte

concerne le fonctionnement interne de l’AFMPS, nous apportons une réponse au plaignant et nous

veillons également à améliorer le processus incriminé afin d’offrir un service d’encore meilleure

qualité. C’est notre politique d’amélioration continue des activités.

Et doit arriver qu’un plaignant ne soit pas satisfait de la manière dont sa plainte a été

traitée … 

Cela arrive heureusement rarement. Mais il existe une procédure qu’il est important de rappeler : en

cas d’insatisfaction de la réponse apportée à leur plainte, les citoyens peuvent déposer une

réclamation auprès du médiateur fédéral. Nous sommes alors contactés par le médiateur et enjoints à

trouver une réponse plus satisfaisante, voire à mettre en place des actions d’amélioration. Là encore,

l’objectif recherché est l’amélioration continue de nos activités et la qualité de nos services au citoyen.

Que peut-on améliorer, à l’AFMPS ? 

Le principal point d’amélioration pour l’AFMPS est le délai de réponses aux plaintes. Nous avons

parfois tendance à le dépasser de quelques jours. Mais, l’AFMPS n’est concerné que par environ trois

dossiers de réclamation par an. C’est très peu et cela prouve la qualité de notre service de gestion des

plaintes : nous faisons en général un bon suivi et nous apportons une solution satisfaisante aux

personnes qui se plaignent.  

En 2021, nous étions au cœur de la crise sanitaire. La COVID-19 a-t-elle eu un impact sur le

fonctionnement de votre équipe ? 

Nous avons rapidement réalisé que la majorité des activités de la division Qualité allaient être

fortement ralenties voire mises à l’arrêt. Toutes les autres services étaient déjà débordés par des

activités liées à la crise, ils n’avaient pas le temps de se focaliser sur la gestion de la qualité. Par

contre, nous n’avions pas anticipé que les plaintes externes allaient augmenter. Mais, comme nous

avions une diminution de nos activités dites classique de qualité, nous avons pu faire face à

l’augmentation des plaintes externes.

Les plaintes externes liées à la crise sanitaire ont été nombreuses ? 

Tout à fait. D’abord, nous avons reçu énormément de plaintes liées aux vaccins contre la COVID-19.

Une partie d’entre elles ne nous concernaient pas : organisation de la campagne de vaccination, prise

de rendez-vous … Il a cependant fallu rediriger ces plaintes vers les organisations compétentes. Nous

avons aussi reçu et continuons à recevoir des plaintes sur les effets indésirables des vaccins contre la

COVID-19. Nous nous sommes concertés avec notre division Vigilance, puisqu’il ne s’agit pas d’une

plainte telle que nous la définissions mais bien d’une notification d’effets indésirables. Ces notifications

sont très importantes pour la pharmacovigilance, elles doivent donc absolument être traitées par les

personnes qualifiées.

Enfin, nous avons reçu des plaintes sur des indisponibilités de médicaments et de dispositifs médicaux

liées à la crise. Les services concernés avons alors créé des boîtes e-mails spécifiques pour ce genre

de plaintes, ce qui a facilité la redirection des plaintes directement vers les bonnes personnes. Cela

dit, qu’une plainte soit adressée à la bonne personne ou pas, nous en faisons toujours le suivi. Rien

n’est jeté ni oublié. Il est normal que le grand public ne sache pas toujours à qui s’adresser. 
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NL EN FR DE 

Nieuwe Europese wetgeving voor klinische
proeven

“Dankzij het pilootproject over de nieuwe wetgeving voor klinische proeven
werd België nog meer de expert voor klinische proeven”

Anne Lenaers werkt bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) van het

DG PRE vergunning. Ze werkte aan de invoering van de nieuwe verordening voor klinische

proeven in België. Sinds 2017 werkte ze aan het pilootproject, dat het FAGG, de ethische

comités en de opdrachtgevers moest voorbereiden op de implementatie van de nieuwe

verordening.

Anne Lenaers

De nieuwe Verordening (EU) 536/2014

voor klinische proeven trad in werking

op 31 januari 2022. Welke impact had

de nieuwe wetgeving op het dagelijkse

werk van het FAGG? 

De nieuwe wetgeving heeft onze manier van

werken ingrijpend veranderd. Bij de oude

wetgeving (Richtlijn 2001/20/EG) is er een

vergunning vereist van het FAGG en het

ethisch comité vóór een academische of

commerciële klinische proef van start kon

gaan in België. Die twee instanties werken

parallel, zonder overleg met elkaar.

Ons agentschap houdt zich bezig met de wetenschappelijke gegevens, terwijl het ethisch comité zich

vanzelfsprekend bezighoudt met de ethische aspecten. Beide instanties leveren elk afzonderlijk een

advies af. De sponsor heeft twee positieve adviezen nodig om zijn klinische proef in België op te

starten. Tijdens een overgangsperiode van één jaar, tot begin 2023, kunnen opdrachtgevers nog de

oude richtlijn kiezen als wettelijke basis.

De nieuwe verordening vereist wel dat er wordt samengewerkt, aangezien voor elke aanvraag één

enkel advies moet worden gegeven in België. Met andere woorden, een geconsolideerd advies van het

FAGG en het ethisch comité. Daarnaast worden de ethische comités niet langer rechtstreeks

gecontacteerd door de sponsor. Het FAGG is het enige contactpunt voor de opdrachtgever. We

moesten onze manier van werken in samenwerking met de ethische comités dus grondig herzien.

Wie of wat zijn die ethische comités? 

In het kader van de nieuwe verordening voor klinische proeven gaat het om ethische comités die

moeten zijn erkend volgens de wet van 7 mei 2017 over klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik. Daarvoor moesten ze een erkenningsaanvraag indienen bij het FAGG. Nadat die

aanvraag werd ingediend, hebben de inspecteurs goede klinische praktijken van het FAGG elk ethisch

comité geïnspecteerd om na te gaan of ze voldoen aan de erkenningscriteria, zoals bepaald in die wet

en haar uitvoeringsbesluiten. Op dit moment zijn er in België vijftien ethische comités erkend om in

het kader van de nieuwe verordening te werken aan de evaluatie van dossiers voor klinische proeven.

Volgens de nieuwe verordening moet het ethisch comité dat is belast met het dossier voor een

klinische proef, onafhankelijk zijn van de ziekenhuizen waar die proef plaatsvindt. Dat is ook helemaal

anders dan de manier waarop we werken in het kader van de richtlijn voor klinische proeven: het

ethisch comité dat instaat voor de evaluatie is dat van het ziekenhuis waar de proef plaatsvindt.

Het FAGG werkt voortaan dus rechtstreeks samen met de ethische comités? 

Nee, er is een nieuw orgaan opgericht: het College Klinische Proeven. Dat college is ons contactpunt

met de ethische comités. Het is volledig onafhankelijk van het FAGG en werd opgericht binnen de FOD

Volksgezondheid. Het bestaat uit een administratieve dienst met dossierbeheerders en een raad met

artsen en juristen. Deze raad controleert de kwaliteit van de evaluaties van de ethische comités. Het

doel is om de evaluaties van de ethische comités verder te professionaliseren.

De voorbereiding op de nieuwe Europese wetgeving, vooral als ze zoveel impact heeft op

klinische proeven, moet een lang proces zijn geweest … 

De wetgeving werd gepubliceerd in 2014 en is in januari 2022 in werking getreden. Waarom heeft dat

zo lang geduurd? Omdat er een Europese portaalsite, het Clinical Trials Information System (CTIS),

moest worden opgezet als enige toegangspunt voor opdrachtgevers om hun dossiers voor klinische

proeven in Europa te registreren. Het heeft heel wat tijd gekost om deze portaalsite te creëren. Dat

was ingewikkeld: de wetgeving is complex, er moesten heel wat gegevens worden opgenomen in één

portaal. Maar in 2017 hebben we wel al een pilootproject kunnen opstarten, dat project heeft ons

beter voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Wat is dat pilootproject precies? 

Het doel van dit pilootproject was om de werkwijze in de nieuwe Europese wetgeving zo goed mogelijk

te testen: het FAGG als enig nationaal contactpunt voor de opdrachtgever, de nieuwe manier van

werken met het College Klinische Proeven en de ethische comités … vóór de implementatie van de

nieuwe wetgeving. We zijn niet de enigen in Europa die dat hebben gedaan. Maar het project van

België was één van de projecten die het best aansloot bij de toekomstige realiteit op het terrein.

Dat project was ongetwijfeld zeer interessant voor de opdrachtgevers. 

Dat klopt. België was al een expert op het gebied van klinische proeven. Het pilootproject heeft die

positie ongetwijfeld nog versterkt. We hebben verschillende informatiesessies georganiseerd over de

voortgang van het project. De opdrachtgevers hadden op die manier al een duidelijk idee van hoe ze

te werk zouden moeten gaan wanneer de nieuwe wetgeving van kracht zou zijn. Ze hebben hun

procedures daaraan kunnen aanpassen. Dat was de beste manier voor hen om zich voor te bereiden.

We zijn trouwens het slachtoffer geweest van ons succes: op een bepaald ogenblik hadden we

onvoldoende middelen, en hebben we de termijnen die in de pilootprocedure waren vastgesteld, niet

altijd kunnen naleven.

Hoe komt dat? 

De deelname aan het pilootproject was vrijwillig. Opdrachtgevers konden hun dossiers uiteraard

volgens de klassieke procedure blijven indienen. We hoopten dat veel opdrachtgevers zouden willen

deelnemen aan het pilootproject, en we werden niet teleurgesteld. Op een bepaald ogenblik werd 50

% van de ingediende dossiers ingediend via ons pilootproject. Wat we niet hadden voorzien, is de tijd

die nodig was om de pilootdossiers te verwerken terwijl het Europese portaal er nog niet was. Dat

nam veel meer tijd in beslag dan verwacht. We kregen versterking, maar niet voldoende gezien het

aantal ontvangen dossiers en de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Tegelijkertijd hadden veel van onze medewerkers het ook druk met de COVID-19-crisis. Mijn collega

Hans Vincke en ik moesten in 2021 ook het CTIS-platform zelf leren gebruiken, en daarna onze

collega’s opleiden. De werklast nam dus enorm toe, waardoor we minder tijd hadden om de dossiers

van het pilootproject te behandelen.

Was de impact van de COVID-19-crisis dan groot? 

Enorm! Er was niet alleen het gebrek aan middelen, we ontvingen ook veel aanvragen voor klinische

proeven over COVID-19. Om de pandemie te helpen bestrijden, hebben we die dossiers versneld

behandeld: binnen de vier werkdagen in plaats van tegenover ongeveer twintig dagen in normale

omstandigheden. Ook dat kostte tijd en energie …

Welke lessen hebben jullie getrokken uit dit pilootproject? 

We konden vaststellen dat alles wat voorzien was, goed werkte. We hebben natuurlijk ook al doende

geleerd en het proces verbeterd naarmate het pilootproject vorderde. De samenwerking met het

College Klinische Proeven en de ethische comités werd verfijnd, we hebben leren overleggen. Alle

stakeholders hebben de werkzaamheden ook geïntegreerd binnen strikte termijnen. Tot slot konden

de opdrachtgevers dankzij het pilootproject oefenen hoe ze dossiers moesten opstellen volgens de

nieuwe eisen.

Waren de opdrachtgevers en de ethische comités tevreden over het verrichte werk? 

We hebben heel veel positieve feedback ontvangen. Naast het probleem van de termijnen, denk ik dat

er weinig problemen waren. Iedereen vond deze manier van werken efficiënt en verrijkend voor de

klinische proeven.

Wat is de impact van de nieuwe wetgeving op de werklast van jullie afdeling? 

In de nieuwe wetgeving is het FAGG het enige contactpunt in België. We ontvangen dus een aantal

vragen die hiervoor aan de ethische comités werden gesteld. We hebben ook een grotere

verantwoordelijkheid. Het FAGG ontvangt nu alle dossiers, inclusief het ethische gedeelte. En ook al

evalueren we dat gedeelte niet, we moeten toch controleren of alles volledig is. We valideren dus veel

grotere dossiers. Dat bezorgt ons meer werk, maar de organisatie verloopt vlotter en de dossiers zijn

robuuster. Dat is positief voor iedereen: het FAGG, de opdrachtgevers en vooral de patiënten.

Is deze nieuwe verordening dus in de eerste plaats een verbetering voor het publiek en de

deelnemers aan klinische proeven? 

Zonder twijfel. Het doel van de nieuwe wetgeving is de controle verder verbeteren om de veiligheid

van de proefpersonen te verzekeren, te garanderen dat de proeven zullen leiden tot interpreteerbare

resultaten en te zorgen voor een grotere transparantie van de klinische proeven. Elke burger zal de

dossiers op elk moment kunnen raadplegen. Het uiteindelijke doel is het grote publiek zo snel mogelijk

innovatieve geneesmiddelen aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld voor ziekten waarvoor nog geen

behandeling bestaat, zonder compromissen te sluiten voor de kwaliteit, werkzaamheid of veiligheid

ervan.
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“Dankzij het pilootproject over de nieuwe wetgeving voor klinische proeven
werd België nog meer de expert voor klinische proeven”

Anne Lenaers werkt bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) van het

DG PRE vergunning. Ze werkte aan de invoering van de nieuwe verordening voor klinische

proeven in België. Sinds 2017 werkte ze aan het pilootproject, dat het FAGG, de ethische

comités en de opdrachtgevers moest voorbereiden op de implementatie van de nieuwe

verordening.

Anne Lenaers

De nieuwe Verordening (EU) 536/2014

voor klinische proeven trad in werking

op 31 januari 2022. Welke impact had

de nieuwe wetgeving op het dagelijkse

werk van het FAGG? 

De nieuwe wetgeving heeft onze manier van

werken ingrijpend veranderd. Bij de oude

wetgeving (Richtlijn 2001/20/EG) is er een

vergunning vereist van het FAGG en het

ethisch comité vóór een academische of

commerciële klinische proef van start kon

gaan in België. Die twee instanties werken

parallel, zonder overleg met elkaar.

Ons agentschap houdt zich bezig met de wetenschappelijke gegevens, terwijl het ethisch comité zich

vanzelfsprekend bezighoudt met de ethische aspecten. Beide instanties leveren elk afzonderlijk een

advies af. De sponsor heeft twee positieve adviezen nodig om zijn klinische proef in België op te

starten. Tijdens een overgangsperiode van één jaar, tot begin 2023, kunnen opdrachtgevers nog de

oude richtlijn kiezen als wettelijke basis.

De nieuwe verordening vereist wel dat er wordt samengewerkt, aangezien voor elke aanvraag één

enkel advies moet worden gegeven in België. Met andere woorden, een geconsolideerd advies van het

FAGG en het ethisch comité. Daarnaast worden de ethische comités niet langer rechtstreeks

gecontacteerd door de sponsor. Het FAGG is het enige contactpunt voor de opdrachtgever. We

moesten onze manier van werken in samenwerking met de ethische comités dus grondig herzien.

Wie of wat zijn die ethische comités? 

In het kader van de nieuwe verordening voor klinische proeven gaat het om ethische comités die

moeten zijn erkend volgens de wet van 7 mei 2017 over klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik. Daarvoor moesten ze een erkenningsaanvraag indienen bij het FAGG. Nadat die

aanvraag werd ingediend, hebben de inspecteurs goede klinische praktijken van het FAGG elk ethisch

comité geïnspecteerd om na te gaan of ze voldoen aan de erkenningscriteria, zoals bepaald in die wet

en haar uitvoeringsbesluiten. Op dit moment zijn er in België vijftien ethische comités erkend om in

het kader van de nieuwe verordening te werken aan de evaluatie van dossiers voor klinische proeven.

Volgens de nieuwe verordening moet het ethisch comité dat is belast met het dossier voor een

klinische proef, onafhankelijk zijn van de ziekenhuizen waar die proef plaatsvindt. Dat is ook helemaal

anders dan de manier waarop we werken in het kader van de richtlijn voor klinische proeven: het

ethisch comité dat instaat voor de evaluatie is dat van het ziekenhuis waar de proef plaatsvindt.

Het FAGG werkt voortaan dus rechtstreeks samen met de ethische comités? 

Nee, er is een nieuw orgaan opgericht: het College Klinische Proeven. Dat college is ons contactpunt

met de ethische comités. Het is volledig onafhankelijk van het FAGG en werd opgericht binnen de FOD

Volksgezondheid. Het bestaat uit een administratieve dienst met dossierbeheerders en een raad met

artsen en juristen. Deze raad controleert de kwaliteit van de evaluaties van de ethische comités. Het

doel is om de evaluaties van de ethische comités verder te professionaliseren.

De voorbereiding op de nieuwe Europese wetgeving, vooral als ze zoveel impact heeft op

klinische proeven, moet een lang proces zijn geweest … 

De wetgeving werd gepubliceerd in 2014 en is in januari 2022 in werking getreden. Waarom heeft dat

zo lang geduurd? Omdat er een Europese portaalsite, het Clinical Trials Information System (CTIS),

moest worden opgezet als enige toegangspunt voor opdrachtgevers om hun dossiers voor klinische

proeven in Europa te registreren. Het heeft heel wat tijd gekost om deze portaalsite te creëren. Dat

was ingewikkeld: de wetgeving is complex, er moesten heel wat gegevens worden opgenomen in één

portaal. Maar in 2017 hebben we wel al een pilootproject kunnen opstarten, dat project heeft ons

beter voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Wat is dat pilootproject precies? 

Het doel van dit pilootproject was om de werkwijze in de nieuwe Europese wetgeving zo goed mogelijk

te testen: het FAGG als enig nationaal contactpunt voor de opdrachtgever, de nieuwe manier van

werken met het College Klinische Proeven en de ethische comités … vóór de implementatie van de

nieuwe wetgeving. We zijn niet de enigen in Europa die dat hebben gedaan. Maar het project van

België was één van de projecten die het best aansloot bij de toekomstige realiteit op het terrein.

Dat project was ongetwijfeld zeer interessant voor de opdrachtgevers. 

Dat klopt. België was al een expert op het gebied van klinische proeven. Het pilootproject heeft die

positie ongetwijfeld nog versterkt. We hebben verschillende informatiesessies georganiseerd over de

voortgang van het project. De opdrachtgevers hadden op die manier al een duidelijk idee van hoe ze

te werk zouden moeten gaan wanneer de nieuwe wetgeving van kracht zou zijn. Ze hebben hun

procedures daaraan kunnen aanpassen. Dat was de beste manier voor hen om zich voor te bereiden.

We zijn trouwens het slachtoffer geweest van ons succes: op een bepaald ogenblik hadden we

onvoldoende middelen, en hebben we de termijnen die in de pilootprocedure waren vastgesteld, niet

altijd kunnen naleven.

Hoe komt dat? 

De deelname aan het pilootproject was vrijwillig. Opdrachtgevers konden hun dossiers uiteraard

volgens de klassieke procedure blijven indienen. We hoopten dat veel opdrachtgevers zouden willen

deelnemen aan het pilootproject, en we werden niet teleurgesteld. Op een bepaald ogenblik werd 50

% van de ingediende dossiers ingediend via ons pilootproject. Wat we niet hadden voorzien, is de tijd

die nodig was om de pilootdossiers te verwerken terwijl het Europese portaal er nog niet was. Dat

nam veel meer tijd in beslag dan verwacht. We kregen versterking, maar niet voldoende gezien het

aantal ontvangen dossiers en de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Tegelijkertijd hadden veel van onze medewerkers het ook druk met de COVID-19-crisis. Mijn collega

Hans Vincke en ik moesten in 2021 ook het CTIS-platform zelf leren gebruiken, en daarna onze

collega’s opleiden. De werklast nam dus enorm toe, waardoor we minder tijd hadden om de dossiers

van het pilootproject te behandelen.

Was de impact van de COVID-19-crisis dan groot? 

Enorm! Er was niet alleen het gebrek aan middelen, we ontvingen ook veel aanvragen voor klinische

proeven over COVID-19. Om de pandemie te helpen bestrijden, hebben we die dossiers versneld

behandeld: binnen de vier werkdagen in plaats van tegenover ongeveer twintig dagen in normale

omstandigheden. Ook dat kostte tijd en energie …

Welke lessen hebben jullie getrokken uit dit pilootproject? 

We konden vaststellen dat alles wat voorzien was, goed werkte. We hebben natuurlijk ook al doende

geleerd en het proces verbeterd naarmate het pilootproject vorderde. De samenwerking met het

College Klinische Proeven en de ethische comités werd verfijnd, we hebben leren overleggen. Alle

stakeholders hebben de werkzaamheden ook geïntegreerd binnen strikte termijnen. Tot slot konden

de opdrachtgevers dankzij het pilootproject oefenen hoe ze dossiers moesten opstellen volgens de

nieuwe eisen.

Waren de opdrachtgevers en de ethische comités tevreden over het verrichte werk? 

We hebben heel veel positieve feedback ontvangen. Naast het probleem van de termijnen, denk ik dat

er weinig problemen waren. Iedereen vond deze manier van werken efficiënt en verrijkend voor de

klinische proeven.

Wat is de impact van de nieuwe wetgeving op de werklast van jullie afdeling? 

In de nieuwe wetgeving is het FAGG het enige contactpunt in België. We ontvangen dus een aantal

vragen die hiervoor aan de ethische comités werden gesteld. We hebben ook een grotere

verantwoordelijkheid. Het FAGG ontvangt nu alle dossiers, inclusief het ethische gedeelte. En ook al

evalueren we dat gedeelte niet, we moeten toch controleren of alles volledig is. We valideren dus veel

grotere dossiers. Dat bezorgt ons meer werk, maar de organisatie verloopt vlotter en de dossiers zijn

robuuster. Dat is positief voor iedereen: het FAGG, de opdrachtgevers en vooral de patiënten.

Is deze nieuwe verordening dus in de eerste plaats een verbetering voor het publiek en de

deelnemers aan klinische proeven? 

Zonder twijfel. Het doel van de nieuwe wetgeving is de controle verder verbeteren om de veiligheid

van de proefpersonen te verzekeren, te garanderen dat de proeven zullen leiden tot interpreteerbare

resultaten en te zorgen voor een grotere transparantie van de klinische proeven. Elke burger zal de

dossiers op elk moment kunnen raadplegen. Het uiteindelijke doel is het grote publiek zo snel mogelijk

innovatieve geneesmiddelen aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld voor ziekten waarvoor nog geen

behandeling bestaat, zonder compromissen te sluiten voor de kwaliteit, werkzaamheid of veiligheid

ervan.
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Nieuwe Europese wetgeving voor klinische
proeven

“Dankzij het pilootproject over de nieuwe wetgeving voor klinische proeven
werd België nog meer de expert voor klinische proeven”

Anne Lenaers werkt bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) van het

DG PRE vergunning. Ze werkte aan de invoering van de nieuwe verordening voor klinische

proeven in België. Sinds 2017 werkte ze aan het pilootproject, dat het FAGG, de ethische

comités en de opdrachtgevers moest voorbereiden op de implementatie van de nieuwe

verordening.

Anne Lenaers

De nieuwe Verordening (EU) 536/2014

voor klinische proeven trad in werking

op 31 januari 2022. Welke impact had

de nieuwe wetgeving op het dagelijkse

werk van het FAGG? 

De nieuwe wetgeving heeft onze manier van

werken ingrijpend veranderd. Bij de oude

wetgeving (Richtlijn 2001/20/EG) is er een

vergunning vereist van het FAGG en het

ethisch comité vóór een academische of

commerciële klinische proef van start kon

gaan in België. Die twee instanties werken

parallel, zonder overleg met elkaar.

Ons agentschap houdt zich bezig met de wetenschappelijke gegevens, terwijl het ethisch comité zich

vanzelfsprekend bezighoudt met de ethische aspecten. Beide instanties leveren elk afzonderlijk een

advies af. De sponsor heeft twee positieve adviezen nodig om zijn klinische proef in België op te

starten. Tijdens een overgangsperiode van één jaar, tot begin 2023, kunnen opdrachtgevers nog de

oude richtlijn kiezen als wettelijke basis.

De nieuwe verordening vereist wel dat er wordt samengewerkt, aangezien voor elke aanvraag één

enkel advies moet worden gegeven in België. Met andere woorden, een geconsolideerd advies van het

FAGG en het ethisch comité. Daarnaast worden de ethische comités niet langer rechtstreeks

gecontacteerd door de sponsor. Het FAGG is het enige contactpunt voor de opdrachtgever. We

moesten onze manier van werken in samenwerking met de ethische comités dus grondig herzien.

Wie of wat zijn die ethische comités? 

In het kader van de nieuwe verordening voor klinische proeven gaat het om ethische comités die

moeten zijn erkend volgens de wet van 7 mei 2017 over klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik. Daarvoor moesten ze een erkenningsaanvraag indienen bij het FAGG. Nadat die

aanvraag werd ingediend, hebben de inspecteurs goede klinische praktijken van het FAGG elk ethisch

comité geïnspecteerd om na te gaan of ze voldoen aan de erkenningscriteria, zoals bepaald in die wet

en haar uitvoeringsbesluiten. Op dit moment zijn er in België vijftien ethische comités erkend om in

het kader van de nieuwe verordening te werken aan de evaluatie van dossiers voor klinische proeven.

Volgens de nieuwe verordening moet het ethisch comité dat is belast met het dossier voor een

klinische proef, onafhankelijk zijn van de ziekenhuizen waar die proef plaatsvindt. Dat is ook helemaal

anders dan de manier waarop we werken in het kader van de richtlijn voor klinische proeven: het

ethisch comité dat instaat voor de evaluatie is dat van het ziekenhuis waar de proef plaatsvindt.

Het FAGG werkt voortaan dus rechtstreeks samen met de ethische comités? 

Nee, er is een nieuw orgaan opgericht: het College Klinische Proeven. Dat college is ons contactpunt

met de ethische comités. Het is volledig onafhankelijk van het FAGG en werd opgericht binnen de FOD

Volksgezondheid. Het bestaat uit een administratieve dienst met dossierbeheerders en een raad met

artsen en juristen. Deze raad controleert de kwaliteit van de evaluaties van de ethische comités. Het

doel is om de evaluaties van de ethische comités verder te professionaliseren.

De voorbereiding op de nieuwe Europese wetgeving, vooral als ze zoveel impact heeft op

klinische proeven, moet een lang proces zijn geweest … 

De wetgeving werd gepubliceerd in 2014 en is in januari 2022 in werking getreden. Waarom heeft dat

zo lang geduurd? Omdat er een Europese portaalsite, het Clinical Trials Information System (CTIS),

moest worden opgezet als enige toegangspunt voor opdrachtgevers om hun dossiers voor klinische

proeven in Europa te registreren. Het heeft heel wat tijd gekost om deze portaalsite te creëren. Dat

was ingewikkeld: de wetgeving is complex, er moesten heel wat gegevens worden opgenomen in één

portaal. Maar in 2017 hebben we wel al een pilootproject kunnen opstarten, dat project heeft ons

beter voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Wat is dat pilootproject precies? 

Het doel van dit pilootproject was om de werkwijze in de nieuwe Europese wetgeving zo goed mogelijk

te testen: het FAGG als enig nationaal contactpunt voor de opdrachtgever, de nieuwe manier van

werken met het College Klinische Proeven en de ethische comités … vóór de implementatie van de

nieuwe wetgeving. We zijn niet de enigen in Europa die dat hebben gedaan. Maar het project van

België was één van de projecten die het best aansloot bij de toekomstige realiteit op het terrein.

Dat project was ongetwijfeld zeer interessant voor de opdrachtgevers. 

Dat klopt. België was al een expert op het gebied van klinische proeven. Het pilootproject heeft die

positie ongetwijfeld nog versterkt. We hebben verschillende informatiesessies georganiseerd over de

voortgang van het project. De opdrachtgevers hadden op die manier al een duidelijk idee van hoe ze

te werk zouden moeten gaan wanneer de nieuwe wetgeving van kracht zou zijn. Ze hebben hun

procedures daaraan kunnen aanpassen. Dat was de beste manier voor hen om zich voor te bereiden.

We zijn trouwens het slachtoffer geweest van ons succes: op een bepaald ogenblik hadden we

onvoldoende middelen, en hebben we de termijnen die in de pilootprocedure waren vastgesteld, niet

altijd kunnen naleven.

Hoe komt dat? 

De deelname aan het pilootproject was vrijwillig. Opdrachtgevers konden hun dossiers uiteraard

volgens de klassieke procedure blijven indienen. We hoopten dat veel opdrachtgevers zouden willen

deelnemen aan het pilootproject, en we werden niet teleurgesteld. Op een bepaald ogenblik werd 50

% van de ingediende dossiers ingediend via ons pilootproject. Wat we niet hadden voorzien, is de tijd

die nodig was om de pilootdossiers te verwerken terwijl het Europese portaal er nog niet was. Dat

nam veel meer tijd in beslag dan verwacht. We kregen versterking, maar niet voldoende gezien het

aantal ontvangen dossiers en de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Tegelijkertijd hadden veel van onze medewerkers het ook druk met de COVID-19-crisis. Mijn collega

Hans Vincke en ik moesten in 2021 ook het CTIS-platform zelf leren gebruiken, en daarna onze

collega’s opleiden. De werklast nam dus enorm toe, waardoor we minder tijd hadden om de dossiers

van het pilootproject te behandelen.

Was de impact van de COVID-19-crisis dan groot? 

Enorm! Er was niet alleen het gebrek aan middelen, we ontvingen ook veel aanvragen voor klinische

proeven over COVID-19. Om de pandemie te helpen bestrijden, hebben we die dossiers versneld

behandeld: binnen de vier werkdagen in plaats van tegenover ongeveer twintig dagen in normale

omstandigheden. Ook dat kostte tijd en energie …

Welke lessen hebben jullie getrokken uit dit pilootproject? 

We konden vaststellen dat alles wat voorzien was, goed werkte. We hebben natuurlijk ook al doende

geleerd en het proces verbeterd naarmate het pilootproject vorderde. De samenwerking met het

College Klinische Proeven en de ethische comités werd verfijnd, we hebben leren overleggen. Alle

stakeholders hebben de werkzaamheden ook geïntegreerd binnen strikte termijnen. Tot slot konden

de opdrachtgevers dankzij het pilootproject oefenen hoe ze dossiers moesten opstellen volgens de

nieuwe eisen.

Waren de opdrachtgevers en de ethische comités tevreden over het verrichte werk? 

We hebben heel veel positieve feedback ontvangen. Naast het probleem van de termijnen, denk ik dat

er weinig problemen waren. Iedereen vond deze manier van werken efficiënt en verrijkend voor de

klinische proeven.

Wat is de impact van de nieuwe wetgeving op de werklast van jullie afdeling? 

In de nieuwe wetgeving is het FAGG het enige contactpunt in België. We ontvangen dus een aantal

vragen die hiervoor aan de ethische comités werden gesteld. We hebben ook een grotere

verantwoordelijkheid. Het FAGG ontvangt nu alle dossiers, inclusief het ethische gedeelte. En ook al

evalueren we dat gedeelte niet, we moeten toch controleren of alles volledig is. We valideren dus veel

grotere dossiers. Dat bezorgt ons meer werk, maar de organisatie verloopt vlotter en de dossiers zijn

robuuster. Dat is positief voor iedereen: het FAGG, de opdrachtgevers en vooral de patiënten.

Is deze nieuwe verordening dus in de eerste plaats een verbetering voor het publiek en de

deelnemers aan klinische proeven? 

Zonder twijfel. Het doel van de nieuwe wetgeving is de controle verder verbeteren om de veiligheid

van de proefpersonen te verzekeren, te garanderen dat de proeven zullen leiden tot interpreteerbare

resultaten en te zorgen voor een grotere transparantie van de klinische proeven. Elke burger zal de

dossiers op elk moment kunnen raadplegen. Het uiteindelijke doel is het grote publiek zo snel mogelijk

innovatieve geneesmiddelen aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld voor ziekten waarvoor nog geen

behandeling bestaat, zonder compromissen te sluiten voor de kwaliteit, werkzaamheid of veiligheid

ervan.
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Nieuwe Europese wetgeving voor klinische
proeven

“Dankzij het pilootproject over de nieuwe wetgeving voor klinische proeven
werd België nog meer de expert voor klinische proeven”

Anne Lenaers werkt bij de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) van het

DG PRE vergunning. Ze werkte aan de invoering van de nieuwe verordening voor klinische

proeven in België. Sinds 2017 werkte ze aan het pilootproject, dat het FAGG, de ethische

comités en de opdrachtgevers moest voorbereiden op de implementatie van de nieuwe

verordening.

Anne Lenaers

De nieuwe Verordening (EU) 536/2014

voor klinische proeven trad in werking

op 31 januari 2022. Welke impact had

de nieuwe wetgeving op het dagelijkse

werk van het FAGG? 

De nieuwe wetgeving heeft onze manier van

werken ingrijpend veranderd. Bij de oude

wetgeving (Richtlijn 2001/20/EG) is er een

vergunning vereist van het FAGG en het

ethisch comité vóór een academische of

commerciële klinische proef van start kon

gaan in België. Die twee instanties werken

parallel, zonder overleg met elkaar.

Ons agentschap houdt zich bezig met de wetenschappelijke gegevens, terwijl het ethisch comité zich

vanzelfsprekend bezighoudt met de ethische aspecten. Beide instanties leveren elk afzonderlijk een

advies af. De sponsor heeft twee positieve adviezen nodig om zijn klinische proef in België op te

starten. Tijdens een overgangsperiode van één jaar, tot begin 2023, kunnen opdrachtgevers nog de

oude richtlijn kiezen als wettelijke basis.

De nieuwe verordening vereist wel dat er wordt samengewerkt, aangezien voor elke aanvraag één

enkel advies moet worden gegeven in België. Met andere woorden, een geconsolideerd advies van het

FAGG en het ethisch comité. Daarnaast worden de ethische comités niet langer rechtstreeks

gecontacteerd door de sponsor. Het FAGG is het enige contactpunt voor de opdrachtgever. We

moesten onze manier van werken in samenwerking met de ethische comités dus grondig herzien.

Wie of wat zijn die ethische comités? 

In het kader van de nieuwe verordening voor klinische proeven gaat het om ethische comités die

moeten zijn erkend volgens de wet van 7 mei 2017 over klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik. Daarvoor moesten ze een erkenningsaanvraag indienen bij het FAGG. Nadat die

aanvraag werd ingediend, hebben de inspecteurs goede klinische praktijken van het FAGG elk ethisch

comité geïnspecteerd om na te gaan of ze voldoen aan de erkenningscriteria, zoals bepaald in die wet

en haar uitvoeringsbesluiten. Op dit moment zijn er in België vijftien ethische comités erkend om in

het kader van de nieuwe verordening te werken aan de evaluatie van dossiers voor klinische proeven.

Volgens de nieuwe verordening moet het ethisch comité dat is belast met het dossier voor een

klinische proef, onafhankelijk zijn van de ziekenhuizen waar die proef plaatsvindt. Dat is ook helemaal

anders dan de manier waarop we werken in het kader van de richtlijn voor klinische proeven: het

ethisch comité dat instaat voor de evaluatie is dat van het ziekenhuis waar de proef plaatsvindt.

Het FAGG werkt voortaan dus rechtstreeks samen met de ethische comités? 

Nee, er is een nieuw orgaan opgericht: het College Klinische Proeven. Dat college is ons contactpunt

met de ethische comités. Het is volledig onafhankelijk van het FAGG en werd opgericht binnen de FOD

Volksgezondheid. Het bestaat uit een administratieve dienst met dossierbeheerders en een raad met

artsen en juristen. Deze raad controleert de kwaliteit van de evaluaties van de ethische comités. Het

doel is om de evaluaties van de ethische comités verder te professionaliseren.

De voorbereiding op de nieuwe Europese wetgeving, vooral als ze zoveel impact heeft op

klinische proeven, moet een lang proces zijn geweest … 

De wetgeving werd gepubliceerd in 2014 en is in januari 2022 in werking getreden. Waarom heeft dat

zo lang geduurd? Omdat er een Europese portaalsite, het Clinical Trials Information System (CTIS),

moest worden opgezet als enige toegangspunt voor opdrachtgevers om hun dossiers voor klinische

proeven in Europa te registreren. Het heeft heel wat tijd gekost om deze portaalsite te creëren. Dat

was ingewikkeld: de wetgeving is complex, er moesten heel wat gegevens worden opgenomen in één

portaal. Maar in 2017 hebben we wel al een pilootproject kunnen opstarten, dat project heeft ons

beter voorbereid op de nieuwe wetgeving.

Wat is dat pilootproject precies? 

Het doel van dit pilootproject was om de werkwijze in de nieuwe Europese wetgeving zo goed mogelijk

te testen: het FAGG als enig nationaal contactpunt voor de opdrachtgever, de nieuwe manier van

werken met het College Klinische Proeven en de ethische comités … vóór de implementatie van de

nieuwe wetgeving. We zijn niet de enigen in Europa die dat hebben gedaan. Maar het project van

België was één van de projecten die het best aansloot bij de toekomstige realiteit op het terrein.

Dat project was ongetwijfeld zeer interessant voor de opdrachtgevers. 

Dat klopt. België was al een expert op het gebied van klinische proeven. Het pilootproject heeft die

positie ongetwijfeld nog versterkt. We hebben verschillende informatiesessies georganiseerd over de

voortgang van het project. De opdrachtgevers hadden op die manier al een duidelijk idee van hoe ze

te werk zouden moeten gaan wanneer de nieuwe wetgeving van kracht zou zijn. Ze hebben hun

procedures daaraan kunnen aanpassen. Dat was de beste manier voor hen om zich voor te bereiden.

We zijn trouwens het slachtoffer geweest van ons succes: op een bepaald ogenblik hadden we

onvoldoende middelen, en hebben we de termijnen die in de pilootprocedure waren vastgesteld, niet

altijd kunnen naleven.

Hoe komt dat? 

De deelname aan het pilootproject was vrijwillig. Opdrachtgevers konden hun dossiers uiteraard

volgens de klassieke procedure blijven indienen. We hoopten dat veel opdrachtgevers zouden willen

deelnemen aan het pilootproject, en we werden niet teleurgesteld. Op een bepaald ogenblik werd 50

% van de ingediende dossiers ingediend via ons pilootproject. Wat we niet hadden voorzien, is de tijd

die nodig was om de pilootdossiers te verwerken terwijl het Europese portaal er nog niet was. Dat

nam veel meer tijd in beslag dan verwacht. We kregen versterking, maar niet voldoende gezien het

aantal ontvangen dossiers en de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wetgeving.

Tegelijkertijd hadden veel van onze medewerkers het ook druk met de COVID-19-crisis. Mijn collega

Hans Vincke en ik moesten in 2021 ook het CTIS-platform zelf leren gebruiken, en daarna onze

collega’s opleiden. De werklast nam dus enorm toe, waardoor we minder tijd hadden om de dossiers

van het pilootproject te behandelen.

Was de impact van de COVID-19-crisis dan groot? 

Enorm! Er was niet alleen het gebrek aan middelen, we ontvingen ook veel aanvragen voor klinische

proeven over COVID-19. Om de pandemie te helpen bestrijden, hebben we die dossiers versneld

behandeld: binnen de vier werkdagen in plaats van tegenover ongeveer twintig dagen in normale

omstandigheden. Ook dat kostte tijd en energie …

Welke lessen hebben jullie getrokken uit dit pilootproject? 

We konden vaststellen dat alles wat voorzien was, goed werkte. We hebben natuurlijk ook al doende

geleerd en het proces verbeterd naarmate het pilootproject vorderde. De samenwerking met het

College Klinische Proeven en de ethische comités werd verfijnd, we hebben leren overleggen. Alle

stakeholders hebben de werkzaamheden ook geïntegreerd binnen strikte termijnen. Tot slot konden

de opdrachtgevers dankzij het pilootproject oefenen hoe ze dossiers moesten opstellen volgens de

nieuwe eisen.

Waren de opdrachtgevers en de ethische comités tevreden over het verrichte werk? 

We hebben heel veel positieve feedback ontvangen. Naast het probleem van de termijnen, denk ik dat

er weinig problemen waren. Iedereen vond deze manier van werken efficiënt en verrijkend voor de

klinische proeven.

Wat is de impact van de nieuwe wetgeving op de werklast van jullie afdeling? 

In de nieuwe wetgeving is het FAGG het enige contactpunt in België. We ontvangen dus een aantal

vragen die hiervoor aan de ethische comités werden gesteld. We hebben ook een grotere

verantwoordelijkheid. Het FAGG ontvangt nu alle dossiers, inclusief het ethische gedeelte. En ook al

evalueren we dat gedeelte niet, we moeten toch controleren of alles volledig is. We valideren dus veel

grotere dossiers. Dat bezorgt ons meer werk, maar de organisatie verloopt vlotter en de dossiers zijn

robuuster. Dat is positief voor iedereen: het FAGG, de opdrachtgevers en vooral de patiënten.

Is deze nieuwe verordening dus in de eerste plaats een verbetering voor het publiek en de

deelnemers aan klinische proeven? 

Zonder twijfel. Het doel van de nieuwe wetgeving is de controle verder verbeteren om de veiligheid

van de proefpersonen te verzekeren, te garanderen dat de proeven zullen leiden tot interpreteerbare

resultaten en te zorgen voor een grotere transparantie van de klinische proeven. Elke burger zal de

dossiers op elk moment kunnen raadplegen. Het uiteindelijke doel is het grote publiek zo snel mogelijk

innovatieve geneesmiddelen aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld voor ziekten waarvoor nog geen

behandeling bestaat, zonder compromissen te sluiten voor de kwaliteit, werkzaamheid of veiligheid

ervan.
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Nouvelle législation européenne en matière
d’essais cliniques

“Le projet pilote lié au nouveau règlement relatif aux essais cliniques a renforcé
la Belgique en tant que référence en matière d’essais cliniques”

Anne Lenaers travaille à la division Recherche et Développement (usage humain) de la DG

PRE autorisation. Elle a travaillé sur l’implémentation en Belgique du nouveau règlement

relatif aux essais cliniques. Depuis 2017, elle a en effet été chargée du projet pilote, qui

préparait l’AFMPS, les comités d’éthiques et les sponsors à la mise en application de ce

nouveau règlement. 

Anne Lenaers

Le nouveau règlement EU 536/2014 relatif aux

essais cliniques est entré en vigueur le 31 janvier

2022. Quel impact cela a-t’il eu sur le travail de

l’AFMPS, en amont ? 

C’est un véritable changement dans notre manière de

travailler. Selon l’ancienne législation (directive

2001/20/EC), pour qu’un essai clinique – que ce soit

académique ou commercial – puisse démarrer en

Belgique, il faut une autorisation de l’AFMPS d’une part

et du comité d’éthique d’autre part. Ces deux instances

travaillent en parallèle, sans se concerter.

Notre agence traite des données scientifiques tandis que le comité d’éthique se penche – sans surprise

– sur les aspects éthiques. Les deux instances rendent chacune un avis. Le sponsor a besoin que les

deux avis soient positifs pour lancer son essai clinique en Belgique. L’ancienne directive peut encore

être choisie comme base légale par les sponsors pendant une période de transition d’un an (jusque

début 2023).

Le nouveau règlement, lui, exige un travail de concert puisque chaque demande doit recevoir un avis

unique de la part de la Belgique. Soit un avis consolidé entre l’AFMPS et le comité d’éthique. De plus,

désormais, les comités d’éthique ne sont plus contactés directement par le sponsor. L’AFMPS est le

seul point de contact pour le sponsor. Nous avons donc dû réorganiser notre manière de travailler, en

collaboration avec les comités d’éthique.

Que sont ces comités d’éthique ? 

Dans le cadre du nouveau règlement pour les essais cliniques, ce sont des comités d’éthique qui

doivent être reconnus et agréés selon la loi du 7 mai 2017 relatif aux essais cliniques de médicaments

à usage humain. Pour cela, ils ont dû introduire une demande d’agrément à l’AFMPS. Suite à cette

demande, les inspecteurs Bonnes pratiques cliniques de l’AFMPS ont inspecté chaque comité d’éthique

afin de vérifier s’ils satisfont aux critères d’agrément, tels que définis dans cette loi et ses arrêtés

d’exécution. Actuellement, en Belgique, il y a quinze comités d’éthique reconnus pour travailler sur

l’évaluation de dossiers essais cliniques dans le cadre du nouveau règlement. 

Selon le nouveau règlement, le comité d’éthique en charge d’un dossier d’essai clinique doit être

indépendant des hôpitaux où cet essai a lieu. Ce qui est également totalement différent de la manière

dont on travaille avec la directive pour les essais cliniques : le comité d’éthique qui évalue est celui de

l’hôpital dans lequel l’essai a lieu.  

L’AFMPS travaille donc désormais directement avec les comités d’éthiques … 

Non, un nouvel organisme a été créé : le Collège Essais Cliniques. Ce collège est notre point de

contact avec les comités d’éthique. Il est totalement indépendant de l’AFMPS et est instauré au sein

du SPF Santé publique. Il est constitué d’un staff administratif composé notamment de gestionnaires

de dossiers et d’un conseil (board) constitué de médecins et de juristes. Ce board est chargé de

vérifier la qualité des évaluations des comités d’éthiques. L’objectif est d’encore professionnaliser les

évaluations des comités d’éthiques. 

Se préparer à l’implémentation d’une nouvelle législation européenne, surtout quand il a un

impact tel que le nouveau règlement pour les essais cliniques, doit être un travail de longue

haleine ! 

La législation a été publiée en 2014. Elle est entrée en application en janvier 2022. Pourquoi un tel

laps de temps ? Parce qu’il fallait mettre sur pied un portail européen, le Clinical Trials Information

System (CTIS), qui serait l’unique point d’entrée dans lequel les sponsors enregistreraient leurs

dossiers liés aux essais cliniques en Europe. Il a fallu beaucoup de temps pour créer ce portail. Cela a

été compliqué : la législation est complexe, il y a beaucoup de données à intégrer en un seul portail.

Cela dit, cela nous a permis de lancer un projet pilote dès 2017, qui nous a préparés concrètement à

la nouvelle législation. 

Pouvez-vous nous expliquer ce projet pilote ? 

Son objectif était de tester au maximum les mécanismes liés à la nouvelle législation européenne :

l’AFMPS en tant que seul point de contact national pour le sponsor, la nouvelle manière de fonctionner

avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthique … avant la mise en application de cette

nouvelle législation. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait cela, en Europe. Mais, en Belgique,

nous proposions un des projets le plus proches de la future réalité de terrain. 

Le projet belge a dû être très intéressant pour les sponsors ! 

Tout à fait. La Belgique était déjà une référence en terme d’essais cliniques. Le projet pilote a sans

doute encore renforcé cette position. Nous avons organisé plusieurs séances d’informations sur

l’avancée du projet. Les sponsors avaient ainsi déjà une idée claire de la manière dont ils allaient

devoir procéder une fois la nouvelle législation implémentée. Ils ont pu adapter leurs procédures en

conséquence. C’était la meilleure manière pour eux de se préparer. Nous avons d’ailleurs été victimes

de notre succès : à un moment nous avons manqué de ressources et nous n’avons pas toujours pu

respecter les délais tels que prévus dans la procédure pilote.

Pourquoi ? 

La participation au projet pilote se faisait sur base volontaire. Les sponsors pouvaient évidemment

continuer à soumettre leurs dossiers selon la procédure classique. Nous espérions que de nombreux

sponsors voudraient participer à ce projet pilote. Et nous n’avons pas été déçus. A un moment donné,

50 % des dossiers introduits l’étaient via notre projet pilote. Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est

le temps nécessaire pour traiter les dossiers pilotes en l’absence du portail européen. Cela nous a pris

beaucoup plus de temps que prévu. Nous avons eu du renfort, mais cela n’a pas été suffisant étant

donné la quantité de dossiers reçus, la situation liée à la crise COVID-19 et à la préparation à

l’implémentation de la nouvelle législation. En parallèle, beaucoup de nos collaborateurs ont été

occupés avec la crise COVID-19. Et, pour ajouter une couche, en 2021, mon collègue Hans Vincke et

moi avons dû nous former à l’utilisation de la plateforme CTIS, puis y former nos collègues. La masse

de travail a donc énormément augmenté et nous a rendu moins disponibles pour traiter les dossiers

du projet pilote.

L’impact de la crise COVID-19 a donc été important ! 

Enorme ! En plus du manque de ressources, nous avons reçu beaucoup de demandes d’essais

cliniques liés au COVID-19. Dans une logique de lutte contre la pandémie, nous avons traité ces

dossiers de manière accélérée – dans les quatre jours ouvrables contre environ vingt jours en temps

normal. Ça aussi, cela nous a demandé du temps et de l’énergie …

Quels sont les enseignements que vous avez tiré de ce projet pilote ? 

On a pu constater que tout ce qui avait été prévu fonctionnait bien. On a évidemment aussi appris sur

le tas et on a amélioré le processus au fur et à mesure de l’avancement du projet pilote. La

collaboration avec le Collège Essais Cliniques et les comités d’éthiques s’est affinée, on a appris à se

concerter. Toutes les parties prenantes ont également intégré la travail avec des délais stricts. Enfin,

le projet pilote a permis aux sponsors de s’entraîner à préparer les dossiers en fonction des nouvelles

exigences. 

Sponsors et comités d’éthique étaient-ils contents du travail effectué ? 

Nous avons reçu énormément de retours positifs. Hormis le problème de délais, je pense qu’il y a eu

peu de couacs. Tout le monde a trouvé cette manière de travailler efficace et enrichissante pour les

essais cliniques. 

Votre charge de travail restera-t-elle la même, avec la nouvelle législation ? 

Non. Dans la nouvelle législation, l’AFMPS est l’unique point de contact en Belgique. Nous recevons

donc une série de questions qui, jusque-là, étaient destinées aux comités d’éthique. Notre

responsabilité est aussi plus grande. L’AFMPS reçoit désormais l’ensemble des dossiers, y compris la

partie éthique. Et, même si nous n’évaluons pas cette partie, nous devons vérifier si tout est complet.

Nous validons donc des dossiers beaucoup plus volumineux. Cela nous donne plus de travail mais

l’organisation est plus fluide et les dossiers sont plus solides. Ce qui est positif pour tout le monde :

l’AFMPS, les sponsors et surtout les patients. 

Ce nouveau règlement est donc avant tout une amélioration pour le public et les

participants aux essais cliniques … 

Sans aucun doute. Le but est d’encore améliorer le contrôle pour garantir la sécurité des participants,

pour garantir que l’essais mènera à des résultats interprétables et pour garantir plus de transparence

des essais cliniques. En effet, tout citoyen pourra consulter les dossiers à tout moment. Avec un

objectif final : proposer le plus vite possible des médicaments innovants au grand public, par exemple

pour des maladies pour lesquelles il n’y a pas encore de traitement, sans jamais transiger sur leur

qualité, leur efficacité ou leur sécurité. 
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Onze communicatie via digitale
beeldschermen

“We hebben een efficiënt team samengesteld om via onze digitale
beeldschermen in het Galileegebouw kwalitatieve en professionele
communicatie aan te bieden”

Michel Rauw is binnen de afdeling Communicatie verantwoordelijk voor de interne

communicatie en Robert Roman voor de visuele en technische aspecten van de interne en

externe communicatie. Het tweetal leidde het project van de digitale beeldschermen, die

worden gebruikt door de drie instellingen die in het Galileegebouw zijn gehuisvest.

Michel Rauw

Na de verhuis van de drie instellingen naar

het Galileegebouw moest het gebruik van

de digitale beeldschermen (lcd-schermen)

opnieuw worden uitgedacht. Jullie namen

de leiding over dit enorme project … 

MR: Aanvankelijk was alleen Robert met het

project bezig. Dat was logisch, want hij

publiceerde al communicaties op de digitale

beeldschermen nog voor het FAGG naar het

Galileegebouw verhuisde en hij ontwierp daar

specifieke sjablonen voor. Ik sloot me bij het

project aan omdat ik geïnteresseerd was in het

onderwerp en dacht dat ik mijn expertise kon

bijdragen.

RR: Aangezien het FAGG al enige ervaring had op dit gebied, hebben wij op het moment van de

verhuis, en in overleg met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, het voortouw genomen in het

project van de digitale beeldschermen. We moesten de procedures opstellen voor het gebruik van de

digitale beeldschermen, de sjablonen …

Zo’n groot project omvat enorm veel

aspecten. Hoe hebben jullie het werk

georganiseerd? 

RR: Het was eerst en vooral belangrijk om te

begrijpen waarover we het hadden: waar de

schermen zich fysiek bevonden, wie ze kon zien

en, afhankelijk van de doelgroep, welke

informatie we erop zouden publiceren. Ik moest

ook het systeem zelf begrijpen: het was heel

anders dan het systeem dat ik vroeger gebruikte,

in het Eurostation-gebouw. We moesten ook de

werkwijze van de drie organisaties begrijpen,

aangezien elke organisatie haar eigen manier van

communiceren heeft. Deze synergie vergde veel

overleg, omdat elke partij haar eigen stijl had en

we een gemeenschappelijke basis moesten

vinden die alle betrokken partijen zou overtuigen.

Robert Roman

MR: Zoals al gezegd, was alleen Robert met het project bezig. Uit interesse sloot ik me dan snel bij

hem aan. We zijn dan samen begonnen met het opstellen van een procedure voor de digitale

beeldschermen. Het ging om een soort visuele grammatica voor dit onderwerp: wat wel en wat niet

kan worden gepubliceerd, niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook de vorm. Daarna hebben we

dat document aan de andere leden van het synergieproject gepresenteerd en toegelicht.

Is het beheer van de beeldschermen dan zo complex? 

MR: We hebben het over ongeveer tweehonderdvijftig schermen, verspreid over het Galileegebouw.

Sommige bevinden zich in de gangen, andere in de vergaderzalen. En nog andere bij het onthaal van

het gebouw of in de cafetaria. Het is duidelijk dat de doelgroep voor elk type scherm verschillend is.

En dus is de informatie die moet worden verspreid niet hetzelfde. Zo hebben wij besloten de schermen

in de vergaderzalen niet te gebruiken voor de digitale weergave van onze communicatie.

RR: En we zorgden er ook voor dat de vastgestelde problemen werden gemeld aan de externe firma

die de schermen beheert. Aangezien wij de testen deden en de pijnpunten vaststelden, hebben we de

problemen gemeld. Vaak contacteerden ook de andere synergiepartners ons. Die uitwisselingen om

het aanbod van de schermen te verbeteren, of zelfs om fouten te corrigeren, namen wel veel tijd in

beslag. 

Eenmaal de schermen waren geïdentificeerd, was natuurlijk de volgende vraag wat jullie

erop zouden laten zien. 

MR: Inderdaad. Wij hebben de informatie die we zouden weergeven specifiek bepaald, afhankelijk van

de plaats van het scherm in het Galileegebouw. Je staat namelijk niet voor een digitaal beeldscherm

zoals voor een televisie. Dus moesten we bepalen wie er voor de schermen stond: een medewerker

van de FOD volksgezondheid of een externe bezoeker. Interne informatie zal een externe bezoeker die

naar een vergadering komt, niet interesseren. Dus moeten we die niet publiceren op de schermen die

hij of zij ziet.

Hadden jullie nog andere criteria om de inhoud te bepalen?  

MR: We vroegen ons af hoe lang de kijker naar het scherm zou kijken. Mensen blijven bijvoorbeeld

langer staan in een koffiehoek dan in een gang. Al deze informatie werd gebruikt om de inhoud die we

zouden weergeven, te definiëren: basisinformatie of iets langere boodschappen. Er zijn dus schermen

die worden bekeken door een extern publiek, schermen die worden bekeken door een intern publiek

dat alleen even voorbijloopt, en schermen die worden bekeken door een statisch intern publiek.

Momenteel publiceren wij weinig op de schermen voor extern publiek. Interne basisinformatie wordt

gepubliceerd op de schermen in de gangen en uitgebreidere interne informatie op de schermen waar

mensen voor kunnen blijven staan.

Wat was dan de volgende stap? 

RR: De afdeling Communicatie van het FAGG heeft specifieke sjablonen ontwikkeld. We hebben die

uitvoerig getest toen het Galileegebouw nog leeg was. Het is een tijdrovend proces dat inzicht in een

systeem vereist, testen, afstemmen met de andere organisaties … Wanneer mensen weer face-to-face

gaan werken, zullen we onze uitzendingen misschien aanpassen aan hun gedrag. Dat werk met

digitale beeldschermen is dus nooit statisch; het evolueert met het doelpubliek.

De presentatie van de informatie vergde dus ook veel werk van jullie! 

RR: Ja, collega’s leveren soms beelden maar we moeten de visuele ondersteuning vaak veranderen en

iets moderner voorstellen. Dus naast de relevante inhoud moest het resultaat ook aantrekkelijk zijn

om naar te kijken.

MR: De schermen maken het mogelijk een breed scala aan inhoud weer te geven: video’s, berichten,

campagnebeelden, animaties, geautomatiseerde content zoals het weerbericht, Twitterfeeds … Zonder

te overdrijven is het de moeite waard de mogelijkheden die we hebben, goed te benutten.

Hoe organiseren jullie de publicaties? Stemmen de drie instellingen systematisch op elkaar

af? 

MR: Nee, wij overleggen niet systematisch met elkaar. Tussen maart en juni 2021 hebben we wel

vaak vergaderd in een werkgroep met leden van de twee andere organisaties om tot een akkoord te

komen. Vanaf juni 2021 waren de schermen operationeel. Tot ongeveer november 2021 publiceerde

het FAGG alle berichten: die van 1FM, onze gemeenschappelijke facilitaire dienst, en al die van het

FAGG. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV maakten toen nog geen gebruik van de schermen.

Sindsdien kunnen de beheerders van elke instelling hun inhoud bepalen. We hebben een sjabloon

voorgesteld, zij kunnen het natuurlijk anders doen. Maar het is nu aan hen om inhoud te creëren.

RR: De eerste publicatie voor 1FM ging over defecte zonwering. We hadden daar een mooi beeld voor

gekozen. We hebben zeer positieve feedback gekregen: mensen vonden dat het er goed uitzag, dat

het visueel erg mooi was. Het doet altijd plezier om te zien dat ons werk wordt gewaardeerd.

Hoe verliep de samenwerking met de andere instellingen? 

RR: Hoewel we op eigen houtje veel vooruitgang hebben geboekt, werden binnen de afdeling

Communicatie van het FAGG alle beslissingen in overleg genomen tijdens synergievergaderingen. Ik

denk niet dat dat een probleem was: deze werkwijze was voor iedereen het gemakkelijkst. Iedereen

had zijn mening te delen, geen enkel idee werd uit de weg gegaan. Ook al waren er, zoals bij elke

samenwerking, momenten die niet zo gemakkelijk waren, op basis van wederzijds respect kon

iedereen zijn of haar eigen weg vinden.

MR: En de andere communicatiediensten waren zich zeker bewust van hoeveel werk wij hebben

verzet. Ze waardeerden dit en hebben ons dat ook verteld. Die erkenning was ook belangrijk voor een

goede samenwerking.

Dit project is duidelijk een succes, zowel wat de feedback als de resultaten betreft. Waar

zijn jullie persoonlijk het meest trots op 

MR: Ik ben erg blij dat ik dit project, en vooral de procedure, tot een goed einde heb gebracht zonder

dat ik er enige ervaring mee had. Ik heb alles ter plaatse moeten leren en ik denk dat we er

uiteindelijk in zijn geslaagd om professioneel en kwaliteitsvol werk te leveren. Dit zou niet mogelijk

zijn geweest zonder een zeer goede coördinatie met Robert. Ik ben ook erg blij met deze succesvolle

samenwerking.

RR: Ik ben er ook trots op dat ik op zo’n efficiënte en vruchtbare manier met Michel heb kunnen

samenwerken. Een echte teamprestatie! De analyse en de betrokkenheid die we hadden, waren

duidelijk een troef om dit project te laten slagen. We hebben tenslotte tijdens onze recente

vergaderingen kunnen genieten van de resultaten van ons werk: het werk is functioneel en

professioneel. We zijn een goed geoliede machine en we stellen ze altijd verder af. Ik zal nog trotser

zijn wanneer al onze collega’s efficiënte en aantrekkelijke digitale beeldschermen zien wanneer ze

terugkeren naar het Galileegebouw.
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Onze communicatie via digitale
beeldschermen

“We hebben een efficiënt team samengesteld om via onze digitale
beeldschermen in het Galileegebouw kwalitatieve en professionele
communicatie aan te bieden”

Michel Rauw is binnen de afdeling Communicatie verantwoordelijk voor de interne

communicatie en Robert Roman voor de visuele en technische aspecten van de interne en

externe communicatie. Het tweetal leidde het project van de digitale beeldschermen, die

worden gebruikt door de drie instellingen die in het Galileegebouw zijn gehuisvest.

Michel Rauw

Na de verhuis van de drie instellingen naar

het Galileegebouw moest het gebruik van

de digitale beeldschermen (lcd-schermen)

opnieuw worden uitgedacht. Jullie namen

de leiding over dit enorme project … 

MR: Aanvankelijk was alleen Robert met het

project bezig. Dat was logisch, want hij

publiceerde al communicaties op de digitale

beeldschermen nog voor het FAGG naar het

Galileegebouw verhuisde en hij ontwierp daar

specifieke sjablonen voor. Ik sloot me bij het

project aan omdat ik geïnteresseerd was in het

onderwerp en dacht dat ik mijn expertise kon

bijdragen.

RR: Aangezien het FAGG al enige ervaring had op dit gebied, hebben wij op het moment van de

verhuis, en in overleg met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, het voortouw genomen in het

project van de digitale beeldschermen. We moesten de procedures opstellen voor het gebruik van de

digitale beeldschermen, de sjablonen …

Zo’n groot project omvat enorm veel

aspecten. Hoe hebben jullie het werk

georganiseerd? 

RR: Het was eerst en vooral belangrijk om te

begrijpen waarover we het hadden: waar de

schermen zich fysiek bevonden, wie ze kon zien

en, afhankelijk van de doelgroep, welke

informatie we erop zouden publiceren. Ik moest

ook het systeem zelf begrijpen: het was heel

anders dan het systeem dat ik vroeger gebruikte,

in het Eurostation-gebouw. We moesten ook de

werkwijze van de drie organisaties begrijpen,

aangezien elke organisatie haar eigen manier van

communiceren heeft. Deze synergie vergde veel

overleg, omdat elke partij haar eigen stijl had en

we een gemeenschappelijke basis moesten

vinden die alle betrokken partijen zou overtuigen.

Robert Roman

MR: Zoals al gezegd, was alleen Robert met het project bezig. Uit interesse sloot ik me dan snel bij

hem aan. We zijn dan samen begonnen met het opstellen van een procedure voor de digitale

beeldschermen. Het ging om een soort visuele grammatica voor dit onderwerp: wat wel en wat niet

kan worden gepubliceerd, niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook de vorm. Daarna hebben we

dat document aan de andere leden van het synergieproject gepresenteerd en toegelicht.

Is het beheer van de beeldschermen dan zo complex? 

MR: We hebben het over ongeveer tweehonderdvijftig schermen, verspreid over het Galileegebouw.

Sommige bevinden zich in de gangen, andere in de vergaderzalen. En nog andere bij het onthaal van

het gebouw of in de cafetaria. Het is duidelijk dat de doelgroep voor elk type scherm verschillend is.

En dus is de informatie die moet worden verspreid niet hetzelfde. Zo hebben wij besloten de schermen

in de vergaderzalen niet te gebruiken voor de digitale weergave van onze communicatie.

RR: En we zorgden er ook voor dat de vastgestelde problemen werden gemeld aan de externe firma

die de schermen beheert. Aangezien wij de testen deden en de pijnpunten vaststelden, hebben we de

problemen gemeld. Vaak contacteerden ook de andere synergiepartners ons. Die uitwisselingen om

het aanbod van de schermen te verbeteren, of zelfs om fouten te corrigeren, namen wel veel tijd in

beslag. 

Eenmaal de schermen waren geïdentificeerd, was natuurlijk de volgende vraag wat jullie

erop zouden laten zien. 

MR: Inderdaad. Wij hebben de informatie die we zouden weergeven specifiek bepaald, afhankelijk van

de plaats van het scherm in het Galileegebouw. Je staat namelijk niet voor een digitaal beeldscherm

zoals voor een televisie. Dus moesten we bepalen wie er voor de schermen stond: een medewerker

van de FOD volksgezondheid of een externe bezoeker. Interne informatie zal een externe bezoeker die

naar een vergadering komt, niet interesseren. Dus moeten we die niet publiceren op de schermen die

hij of zij ziet.

Hadden jullie nog andere criteria om de inhoud te bepalen?  

MR: We vroegen ons af hoe lang de kijker naar het scherm zou kijken. Mensen blijven bijvoorbeeld

langer staan in een koffiehoek dan in een gang. Al deze informatie werd gebruikt om de inhoud die we

zouden weergeven, te definiëren: basisinformatie of iets langere boodschappen. Er zijn dus schermen

die worden bekeken door een extern publiek, schermen die worden bekeken door een intern publiek

dat alleen even voorbijloopt, en schermen die worden bekeken door een statisch intern publiek.

Momenteel publiceren wij weinig op de schermen voor extern publiek. Interne basisinformatie wordt

gepubliceerd op de schermen in de gangen en uitgebreidere interne informatie op de schermen waar

mensen voor kunnen blijven staan.

Wat was dan de volgende stap? 

RR: De afdeling Communicatie van het FAGG heeft specifieke sjablonen ontwikkeld. We hebben die

uitvoerig getest toen het Galileegebouw nog leeg was. Het is een tijdrovend proces dat inzicht in een

systeem vereist, testen, afstemmen met de andere organisaties … Wanneer mensen weer face-to-face

gaan werken, zullen we onze uitzendingen misschien aanpassen aan hun gedrag. Dat werk met

digitale beeldschermen is dus nooit statisch; het evolueert met het doelpubliek.

De presentatie van de informatie vergde dus ook veel werk van jullie! 

RR: Ja, collega’s leveren soms beelden maar we moeten de visuele ondersteuning vaak veranderen en

iets moderner voorstellen. Dus naast de relevante inhoud moest het resultaat ook aantrekkelijk zijn

om naar te kijken.

MR: De schermen maken het mogelijk een breed scala aan inhoud weer te geven: video’s, berichten,

campagnebeelden, animaties, geautomatiseerde content zoals het weerbericht, Twitterfeeds … Zonder

te overdrijven is het de moeite waard de mogelijkheden die we hebben, goed te benutten.

Hoe organiseren jullie de publicaties? Stemmen de drie instellingen systematisch op elkaar

af? 

MR: Nee, wij overleggen niet systematisch met elkaar. Tussen maart en juni 2021 hebben we wel

vaak vergaderd in een werkgroep met leden van de twee andere organisaties om tot een akkoord te

komen. Vanaf juni 2021 waren de schermen operationeel. Tot ongeveer november 2021 publiceerde

het FAGG alle berichten: die van 1FM, onze gemeenschappelijke facilitaire dienst, en al die van het

FAGG. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV maakten toen nog geen gebruik van de schermen.

Sindsdien kunnen de beheerders van elke instelling hun inhoud bepalen. We hebben een sjabloon

voorgesteld, zij kunnen het natuurlijk anders doen. Maar het is nu aan hen om inhoud te creëren.

RR: De eerste publicatie voor 1FM ging over defecte zonwering. We hadden daar een mooi beeld voor

gekozen. We hebben zeer positieve feedback gekregen: mensen vonden dat het er goed uitzag, dat

het visueel erg mooi was. Het doet altijd plezier om te zien dat ons werk wordt gewaardeerd.

Hoe verliep de samenwerking met de andere instellingen? 

RR: Hoewel we op eigen houtje veel vooruitgang hebben geboekt, werden binnen de afdeling

Communicatie van het FAGG alle beslissingen in overleg genomen tijdens synergievergaderingen. Ik

denk niet dat dat een probleem was: deze werkwijze was voor iedereen het gemakkelijkst. Iedereen

had zijn mening te delen, geen enkel idee werd uit de weg gegaan. Ook al waren er, zoals bij elke

samenwerking, momenten die niet zo gemakkelijk waren, op basis van wederzijds respect kon

iedereen zijn of haar eigen weg vinden.

MR: En de andere communicatiediensten waren zich zeker bewust van hoeveel werk wij hebben

verzet. Ze waardeerden dit en hebben ons dat ook verteld. Die erkenning was ook belangrijk voor een

goede samenwerking.

Dit project is duidelijk een succes, zowel wat de feedback als de resultaten betreft. Waar

zijn jullie persoonlijk het meest trots op 

MR: Ik ben erg blij dat ik dit project, en vooral de procedure, tot een goed einde heb gebracht zonder

dat ik er enige ervaring mee had. Ik heb alles ter plaatse moeten leren en ik denk dat we er

uiteindelijk in zijn geslaagd om professioneel en kwaliteitsvol werk te leveren. Dit zou niet mogelijk

zijn geweest zonder een zeer goede coördinatie met Robert. Ik ben ook erg blij met deze succesvolle

samenwerking.

RR: Ik ben er ook trots op dat ik op zo’n efficiënte en vruchtbare manier met Michel heb kunnen

samenwerken. Een echte teamprestatie! De analyse en de betrokkenheid die we hadden, waren

duidelijk een troef om dit project te laten slagen. We hebben tenslotte tijdens onze recente

vergaderingen kunnen genieten van de resultaten van ons werk: het werk is functioneel en

professioneel. We zijn een goed geoliede machine en we stellen ze altijd verder af. Ik zal nog trotser

zijn wanneer al onze collega’s efficiënte en aantrekkelijke digitale beeldschermen zien wanneer ze

terugkeren naar het Galileegebouw.
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Onze communicatie via digitale
beeldschermen

“We hebben een efficiënt team samengesteld om via onze digitale
beeldschermen in het Galileegebouw kwalitatieve en professionele
communicatie aan te bieden”

Michel Rauw is binnen de afdeling Communicatie verantwoordelijk voor de interne

communicatie en Robert Roman voor de visuele en technische aspecten van de interne en

externe communicatie. Het tweetal leidde het project van de digitale beeldschermen, die

worden gebruikt door de drie instellingen die in het Galileegebouw zijn gehuisvest.

Michel Rauw

Na de verhuis van de drie instellingen naar

het Galileegebouw moest het gebruik van

de digitale beeldschermen (lcd-schermen)

opnieuw worden uitgedacht. Jullie namen

de leiding over dit enorme project … 

MR: Aanvankelijk was alleen Robert met het

project bezig. Dat was logisch, want hij

publiceerde al communicaties op de digitale

beeldschermen nog voor het FAGG naar het

Galileegebouw verhuisde en hij ontwierp daar

specifieke sjablonen voor. Ik sloot me bij het

project aan omdat ik geïnteresseerd was in het

onderwerp en dacht dat ik mijn expertise kon

bijdragen.

RR: Aangezien het FAGG al enige ervaring had op dit gebied, hebben wij op het moment van de

verhuis, en in overleg met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, het voortouw genomen in het

project van de digitale beeldschermen. We moesten de procedures opstellen voor het gebruik van de

digitale beeldschermen, de sjablonen …

Zo’n groot project omvat enorm veel

aspecten. Hoe hebben jullie het werk

georganiseerd? 

RR: Het was eerst en vooral belangrijk om te

begrijpen waarover we het hadden: waar de

schermen zich fysiek bevonden, wie ze kon zien

en, afhankelijk van de doelgroep, welke

informatie we erop zouden publiceren. Ik moest

ook het systeem zelf begrijpen: het was heel

anders dan het systeem dat ik vroeger gebruikte,

in het Eurostation-gebouw. We moesten ook de

werkwijze van de drie organisaties begrijpen,

aangezien elke organisatie haar eigen manier van

communiceren heeft. Deze synergie vergde veel

overleg, omdat elke partij haar eigen stijl had en

we een gemeenschappelijke basis moesten

vinden die alle betrokken partijen zou overtuigen.

Robert Roman

MR: Zoals al gezegd, was alleen Robert met het project bezig. Uit interesse sloot ik me dan snel bij

hem aan. We zijn dan samen begonnen met het opstellen van een procedure voor de digitale

beeldschermen. Het ging om een soort visuele grammatica voor dit onderwerp: wat wel en wat niet

kan worden gepubliceerd, niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook de vorm. Daarna hebben we

dat document aan de andere leden van het synergieproject gepresenteerd en toegelicht.

Is het beheer van de beeldschermen dan zo complex? 

MR: We hebben het over ongeveer tweehonderdvijftig schermen, verspreid over het Galileegebouw.

Sommige bevinden zich in de gangen, andere in de vergaderzalen. En nog andere bij het onthaal van

het gebouw of in de cafetaria. Het is duidelijk dat de doelgroep voor elk type scherm verschillend is.

En dus is de informatie die moet worden verspreid niet hetzelfde. Zo hebben wij besloten de schermen

in de vergaderzalen niet te gebruiken voor de digitale weergave van onze communicatie.

RR: En we zorgden er ook voor dat de vastgestelde problemen werden gemeld aan de externe firma

die de schermen beheert. Aangezien wij de testen deden en de pijnpunten vaststelden, hebben we de

problemen gemeld. Vaak contacteerden ook de andere synergiepartners ons. Die uitwisselingen om

het aanbod van de schermen te verbeteren, of zelfs om fouten te corrigeren, namen wel veel tijd in

beslag. 

Eenmaal de schermen waren geïdentificeerd, was natuurlijk de volgende vraag wat jullie

erop zouden laten zien. 

MR: Inderdaad. Wij hebben de informatie die we zouden weergeven specifiek bepaald, afhankelijk van

de plaats van het scherm in het Galileegebouw. Je staat namelijk niet voor een digitaal beeldscherm

zoals voor een televisie. Dus moesten we bepalen wie er voor de schermen stond: een medewerker

van de FOD volksgezondheid of een externe bezoeker. Interne informatie zal een externe bezoeker die

naar een vergadering komt, niet interesseren. Dus moeten we die niet publiceren op de schermen die

hij of zij ziet.

Hadden jullie nog andere criteria om de inhoud te bepalen?  

MR: We vroegen ons af hoe lang de kijker naar het scherm zou kijken. Mensen blijven bijvoorbeeld

langer staan in een koffiehoek dan in een gang. Al deze informatie werd gebruikt om de inhoud die we

zouden weergeven, te definiëren: basisinformatie of iets langere boodschappen. Er zijn dus schermen

die worden bekeken door een extern publiek, schermen die worden bekeken door een intern publiek

dat alleen even voorbijloopt, en schermen die worden bekeken door een statisch intern publiek.

Momenteel publiceren wij weinig op de schermen voor extern publiek. Interne basisinformatie wordt

gepubliceerd op de schermen in de gangen en uitgebreidere interne informatie op de schermen waar

mensen voor kunnen blijven staan.

Wat was dan de volgende stap? 

RR: De afdeling Communicatie van het FAGG heeft specifieke sjablonen ontwikkeld. We hebben die

uitvoerig getest toen het Galileegebouw nog leeg was. Het is een tijdrovend proces dat inzicht in een

systeem vereist, testen, afstemmen met de andere organisaties … Wanneer mensen weer face-to-face

gaan werken, zullen we onze uitzendingen misschien aanpassen aan hun gedrag. Dat werk met

digitale beeldschermen is dus nooit statisch; het evolueert met het doelpubliek.

De presentatie van de informatie vergde dus ook veel werk van jullie! 

RR: Ja, collega’s leveren soms beelden maar we moeten de visuele ondersteuning vaak veranderen en

iets moderner voorstellen. Dus naast de relevante inhoud moest het resultaat ook aantrekkelijk zijn

om naar te kijken.

MR: De schermen maken het mogelijk een breed scala aan inhoud weer te geven: video’s, berichten,

campagnebeelden, animaties, geautomatiseerde content zoals het weerbericht, Twitterfeeds … Zonder

te overdrijven is het de moeite waard de mogelijkheden die we hebben, goed te benutten.

Hoe organiseren jullie de publicaties? Stemmen de drie instellingen systematisch op elkaar

af? 

MR: Nee, wij overleggen niet systematisch met elkaar. Tussen maart en juni 2021 hebben we wel

vaak vergaderd in een werkgroep met leden van de twee andere organisaties om tot een akkoord te

komen. Vanaf juni 2021 waren de schermen operationeel. Tot ongeveer november 2021 publiceerde

het FAGG alle berichten: die van 1FM, onze gemeenschappelijke facilitaire dienst, en al die van het

FAGG. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV maakten toen nog geen gebruik van de schermen.

Sindsdien kunnen de beheerders van elke instelling hun inhoud bepalen. We hebben een sjabloon

voorgesteld, zij kunnen het natuurlijk anders doen. Maar het is nu aan hen om inhoud te creëren.

RR: De eerste publicatie voor 1FM ging over defecte zonwering. We hadden daar een mooi beeld voor

gekozen. We hebben zeer positieve feedback gekregen: mensen vonden dat het er goed uitzag, dat

het visueel erg mooi was. Het doet altijd plezier om te zien dat ons werk wordt gewaardeerd.

Hoe verliep de samenwerking met de andere instellingen? 

RR: Hoewel we op eigen houtje veel vooruitgang hebben geboekt, werden binnen de afdeling

Communicatie van het FAGG alle beslissingen in overleg genomen tijdens synergievergaderingen. Ik

denk niet dat dat een probleem was: deze werkwijze was voor iedereen het gemakkelijkst. Iedereen

had zijn mening te delen, geen enkel idee werd uit de weg gegaan. Ook al waren er, zoals bij elke

samenwerking, momenten die niet zo gemakkelijk waren, op basis van wederzijds respect kon

iedereen zijn of haar eigen weg vinden.

MR: En de andere communicatiediensten waren zich zeker bewust van hoeveel werk wij hebben

verzet. Ze waardeerden dit en hebben ons dat ook verteld. Die erkenning was ook belangrijk voor een

goede samenwerking.

Dit project is duidelijk een succes, zowel wat de feedback als de resultaten betreft. Waar

zijn jullie persoonlijk het meest trots op 

MR: Ik ben erg blij dat ik dit project, en vooral de procedure, tot een goed einde heb gebracht zonder

dat ik er enige ervaring mee had. Ik heb alles ter plaatse moeten leren en ik denk dat we er

uiteindelijk in zijn geslaagd om professioneel en kwaliteitsvol werk te leveren. Dit zou niet mogelijk

zijn geweest zonder een zeer goede coördinatie met Robert. Ik ben ook erg blij met deze succesvolle

samenwerking.

RR: Ik ben er ook trots op dat ik op zo’n efficiënte en vruchtbare manier met Michel heb kunnen

samenwerken. Een echte teamprestatie! De analyse en de betrokkenheid die we hadden, waren

duidelijk een troef om dit project te laten slagen. We hebben tenslotte tijdens onze recente

vergaderingen kunnen genieten van de resultaten van ons werk: het werk is functioneel en

professioneel. We zijn een goed geoliede machine en we stellen ze altijd verder af. Ik zal nog trotser

zijn wanneer al onze collega’s efficiënte en aantrekkelijke digitale beeldschermen zien wanneer ze

terugkeren naar het Galileegebouw.

Terug naar boven
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Onze communicatie via digitale
beeldschermen

“We hebben een efficiënt team samengesteld om via onze digitale
beeldschermen in het Galileegebouw kwalitatieve en professionele
communicatie aan te bieden”

Michel Rauw is binnen de afdeling Communicatie verantwoordelijk voor de interne

communicatie en Robert Roman voor de visuele en technische aspecten van de interne en

externe communicatie. Het tweetal leidde het project van de digitale beeldschermen, die

worden gebruikt door de drie instellingen die in het Galileegebouw zijn gehuisvest.

Michel Rauw

Na de verhuis van de drie instellingen naar

het Galileegebouw moest het gebruik van

de digitale beeldschermen (lcd-schermen)

opnieuw worden uitgedacht. Jullie namen

de leiding over dit enorme project … 

MR: Aanvankelijk was alleen Robert met het

project bezig. Dat was logisch, want hij

publiceerde al communicaties op de digitale

beeldschermen nog voor het FAGG naar het

Galileegebouw verhuisde en hij ontwierp daar

specifieke sjablonen voor. Ik sloot me bij het

project aan omdat ik geïnteresseerd was in het

onderwerp en dacht dat ik mijn expertise kon

bijdragen.

RR: Aangezien het FAGG al enige ervaring had op dit gebied, hebben wij op het moment van de

verhuis, en in overleg met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, het voortouw genomen in het

project van de digitale beeldschermen. We moesten de procedures opstellen voor het gebruik van de

digitale beeldschermen, de sjablonen …

Zo’n groot project omvat enorm veel

aspecten. Hoe hebben jullie het werk

georganiseerd? 

RR: Het was eerst en vooral belangrijk om te

begrijpen waarover we het hadden: waar de

schermen zich fysiek bevonden, wie ze kon zien

en, afhankelijk van de doelgroep, welke

informatie we erop zouden publiceren. Ik moest

ook het systeem zelf begrijpen: het was heel

anders dan het systeem dat ik vroeger gebruikte,

in het Eurostation-gebouw. We moesten ook de

werkwijze van de drie organisaties begrijpen,

aangezien elke organisatie haar eigen manier van

communiceren heeft. Deze synergie vergde veel

overleg, omdat elke partij haar eigen stijl had en

we een gemeenschappelijke basis moesten

vinden die alle betrokken partijen zou overtuigen.

Robert Roman

MR: Zoals al gezegd, was alleen Robert met het project bezig. Uit interesse sloot ik me dan snel bij

hem aan. We zijn dan samen begonnen met het opstellen van een procedure voor de digitale

beeldschermen. Het ging om een soort visuele grammatica voor dit onderwerp: wat wel en wat niet

kan worden gepubliceerd, niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook de vorm. Daarna hebben we

dat document aan de andere leden van het synergieproject gepresenteerd en toegelicht.

Is het beheer van de beeldschermen dan zo complex? 

MR: We hebben het over ongeveer tweehonderdvijftig schermen, verspreid over het Galileegebouw.

Sommige bevinden zich in de gangen, andere in de vergaderzalen. En nog andere bij het onthaal van

het gebouw of in de cafetaria. Het is duidelijk dat de doelgroep voor elk type scherm verschillend is.

En dus is de informatie die moet worden verspreid niet hetzelfde. Zo hebben wij besloten de schermen

in de vergaderzalen niet te gebruiken voor de digitale weergave van onze communicatie.

RR: En we zorgden er ook voor dat de vastgestelde problemen werden gemeld aan de externe firma

die de schermen beheert. Aangezien wij de testen deden en de pijnpunten vaststelden, hebben we de

problemen gemeld. Vaak contacteerden ook de andere synergiepartners ons. Die uitwisselingen om

het aanbod van de schermen te verbeteren, of zelfs om fouten te corrigeren, namen wel veel tijd in

beslag. 

Eenmaal de schermen waren geïdentificeerd, was natuurlijk de volgende vraag wat jullie

erop zouden laten zien. 

MR: Inderdaad. Wij hebben de informatie die we zouden weergeven specifiek bepaald, afhankelijk van

de plaats van het scherm in het Galileegebouw. Je staat namelijk niet voor een digitaal beeldscherm

zoals voor een televisie. Dus moesten we bepalen wie er voor de schermen stond: een medewerker

van de FOD volksgezondheid of een externe bezoeker. Interne informatie zal een externe bezoeker die

naar een vergadering komt, niet interesseren. Dus moeten we die niet publiceren op de schermen die

hij of zij ziet.

Hadden jullie nog andere criteria om de inhoud te bepalen?  

MR: We vroegen ons af hoe lang de kijker naar het scherm zou kijken. Mensen blijven bijvoorbeeld

langer staan in een koffiehoek dan in een gang. Al deze informatie werd gebruikt om de inhoud die we

zouden weergeven, te definiëren: basisinformatie of iets langere boodschappen. Er zijn dus schermen

die worden bekeken door een extern publiek, schermen die worden bekeken door een intern publiek

dat alleen even voorbijloopt, en schermen die worden bekeken door een statisch intern publiek.

Momenteel publiceren wij weinig op de schermen voor extern publiek. Interne basisinformatie wordt

gepubliceerd op de schermen in de gangen en uitgebreidere interne informatie op de schermen waar

mensen voor kunnen blijven staan.

Wat was dan de volgende stap? 

RR: De afdeling Communicatie van het FAGG heeft specifieke sjablonen ontwikkeld. We hebben die

uitvoerig getest toen het Galileegebouw nog leeg was. Het is een tijdrovend proces dat inzicht in een

systeem vereist, testen, afstemmen met de andere organisaties … Wanneer mensen weer face-to-face

gaan werken, zullen we onze uitzendingen misschien aanpassen aan hun gedrag. Dat werk met

digitale beeldschermen is dus nooit statisch; het evolueert met het doelpubliek.

De presentatie van de informatie vergde dus ook veel werk van jullie! 

RR: Ja, collega’s leveren soms beelden maar we moeten de visuele ondersteuning vaak veranderen en

iets moderner voorstellen. Dus naast de relevante inhoud moest het resultaat ook aantrekkelijk zijn

om naar te kijken.

MR: De schermen maken het mogelijk een breed scala aan inhoud weer te geven: video’s, berichten,

campagnebeelden, animaties, geautomatiseerde content zoals het weerbericht, Twitterfeeds … Zonder

te overdrijven is het de moeite waard de mogelijkheden die we hebben, goed te benutten.

Hoe organiseren jullie de publicaties? Stemmen de drie instellingen systematisch op elkaar

af? 

MR: Nee, wij overleggen niet systematisch met elkaar. Tussen maart en juni 2021 hebben we wel

vaak vergaderd in een werkgroep met leden van de twee andere organisaties om tot een akkoord te

komen. Vanaf juni 2021 waren de schermen operationeel. Tot ongeveer november 2021 publiceerde

het FAGG alle berichten: die van 1FM, onze gemeenschappelijke facilitaire dienst, en al die van het

FAGG. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV maakten toen nog geen gebruik van de schermen.

Sindsdien kunnen de beheerders van elke instelling hun inhoud bepalen. We hebben een sjabloon

voorgesteld, zij kunnen het natuurlijk anders doen. Maar het is nu aan hen om inhoud te creëren.

RR: De eerste publicatie voor 1FM ging over defecte zonwering. We hadden daar een mooi beeld voor

gekozen. We hebben zeer positieve feedback gekregen: mensen vonden dat het er goed uitzag, dat

het visueel erg mooi was. Het doet altijd plezier om te zien dat ons werk wordt gewaardeerd.

Hoe verliep de samenwerking met de andere instellingen? 

RR: Hoewel we op eigen houtje veel vooruitgang hebben geboekt, werden binnen de afdeling

Communicatie van het FAGG alle beslissingen in overleg genomen tijdens synergievergaderingen. Ik

denk niet dat dat een probleem was: deze werkwijze was voor iedereen het gemakkelijkst. Iedereen

had zijn mening te delen, geen enkel idee werd uit de weg gegaan. Ook al waren er, zoals bij elke

samenwerking, momenten die niet zo gemakkelijk waren, op basis van wederzijds respect kon

iedereen zijn of haar eigen weg vinden.

MR: En de andere communicatiediensten waren zich zeker bewust van hoeveel werk wij hebben

verzet. Ze waardeerden dit en hebben ons dat ook verteld. Die erkenning was ook belangrijk voor een

goede samenwerking.

Dit project is duidelijk een succes, zowel wat de feedback als de resultaten betreft. Waar

zijn jullie persoonlijk het meest trots op 

MR: Ik ben erg blij dat ik dit project, en vooral de procedure, tot een goed einde heb gebracht zonder

dat ik er enige ervaring mee had. Ik heb alles ter plaatse moeten leren en ik denk dat we er

uiteindelijk in zijn geslaagd om professioneel en kwaliteitsvol werk te leveren. Dit zou niet mogelijk

zijn geweest zonder een zeer goede coördinatie met Robert. Ik ben ook erg blij met deze succesvolle

samenwerking.

RR: Ik ben er ook trots op dat ik op zo’n efficiënte en vruchtbare manier met Michel heb kunnen

samenwerken. Een echte teamprestatie! De analyse en de betrokkenheid die we hadden, waren

duidelijk een troef om dit project te laten slagen. We hebben tenslotte tijdens onze recente

vergaderingen kunnen genieten van de resultaten van ons werk: het werk is functioneel en

professioneel. We zijn een goed geoliede machine en we stellen ze altijd verder af. Ik zal nog trotser

zijn wanneer al onze collega’s efficiënte en aantrekkelijke digitale beeldschermen zien wanneer ze

terugkeren naar het Galileegebouw.

Terug naar boven
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Onze communicatie via digitale
beeldschermen

“We hebben een efficiënt team samengesteld om via onze digitale
beeldschermen in het Galileegebouw kwalitatieve en professionele
communicatie aan te bieden”

Michel Rauw is binnen de afdeling Communicatie verantwoordelijk voor de interne

communicatie en Robert Roman voor de visuele en technische aspecten van de interne en

externe communicatie. Het tweetal leidde het project van de digitale beeldschermen, die

worden gebruikt door de drie instellingen die in het Galileegebouw zijn gehuisvest.

Michel Rauw

Na de verhuis van de drie instellingen naar

het Galileegebouw moest het gebruik van

de digitale beeldschermen (lcd-schermen)

opnieuw worden uitgedacht. Jullie namen

de leiding over dit enorme project … 

MR: Aanvankelijk was alleen Robert met het

project bezig. Dat was logisch, want hij

publiceerde al communicaties op de digitale

beeldschermen nog voor het FAGG naar het

Galileegebouw verhuisde en hij ontwierp daar

specifieke sjablonen voor. Ik sloot me bij het

project aan omdat ik geïnteresseerd was in het

onderwerp en dacht dat ik mijn expertise kon

bijdragen.

RR: Aangezien het FAGG al enige ervaring had op dit gebied, hebben wij op het moment van de

verhuis, en in overleg met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, het voortouw genomen in het

project van de digitale beeldschermen. We moesten de procedures opstellen voor het gebruik van de

digitale beeldschermen, de sjablonen …

Zo’n groot project omvat enorm veel

aspecten. Hoe hebben jullie het werk

georganiseerd? 

RR: Het was eerst en vooral belangrijk om te

begrijpen waarover we het hadden: waar de

schermen zich fysiek bevonden, wie ze kon zien

en, afhankelijk van de doelgroep, welke

informatie we erop zouden publiceren. Ik moest

ook het systeem zelf begrijpen: het was heel

anders dan het systeem dat ik vroeger gebruikte,

in het Eurostation-gebouw. We moesten ook de

werkwijze van de drie organisaties begrijpen,

aangezien elke organisatie haar eigen manier van

communiceren heeft. Deze synergie vergde veel

overleg, omdat elke partij haar eigen stijl had en

we een gemeenschappelijke basis moesten

vinden die alle betrokken partijen zou overtuigen.

Robert Roman

MR: Zoals al gezegd, was alleen Robert met het project bezig. Uit interesse sloot ik me dan snel bij

hem aan. We zijn dan samen begonnen met het opstellen van een procedure voor de digitale

beeldschermen. Het ging om een soort visuele grammatica voor dit onderwerp: wat wel en wat niet

kan worden gepubliceerd, niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook de vorm. Daarna hebben we

dat document aan de andere leden van het synergieproject gepresenteerd en toegelicht.

Is het beheer van de beeldschermen dan zo complex? 

MR: We hebben het over ongeveer tweehonderdvijftig schermen, verspreid over het Galileegebouw.

Sommige bevinden zich in de gangen, andere in de vergaderzalen. En nog andere bij het onthaal van

het gebouw of in de cafetaria. Het is duidelijk dat de doelgroep voor elk type scherm verschillend is.

En dus is de informatie die moet worden verspreid niet hetzelfde. Zo hebben wij besloten de schermen

in de vergaderzalen niet te gebruiken voor de digitale weergave van onze communicatie.

RR: En we zorgden er ook voor dat de vastgestelde problemen werden gemeld aan de externe firma

die de schermen beheert. Aangezien wij de testen deden en de pijnpunten vaststelden, hebben we de

problemen gemeld. Vaak contacteerden ook de andere synergiepartners ons. Die uitwisselingen om

het aanbod van de schermen te verbeteren, of zelfs om fouten te corrigeren, namen wel veel tijd in

beslag. 

Eenmaal de schermen waren geïdentificeerd, was natuurlijk de volgende vraag wat jullie

erop zouden laten zien. 

MR: Inderdaad. Wij hebben de informatie die we zouden weergeven specifiek bepaald, afhankelijk van

de plaats van het scherm in het Galileegebouw. Je staat namelijk niet voor een digitaal beeldscherm

zoals voor een televisie. Dus moesten we bepalen wie er voor de schermen stond: een medewerker

van de FOD volksgezondheid of een externe bezoeker. Interne informatie zal een externe bezoeker die

naar een vergadering komt, niet interesseren. Dus moeten we die niet publiceren op de schermen die

hij of zij ziet.

Hadden jullie nog andere criteria om de inhoud te bepalen?  

MR: We vroegen ons af hoe lang de kijker naar het scherm zou kijken. Mensen blijven bijvoorbeeld

langer staan in een koffiehoek dan in een gang. Al deze informatie werd gebruikt om de inhoud die we

zouden weergeven, te definiëren: basisinformatie of iets langere boodschappen. Er zijn dus schermen

die worden bekeken door een extern publiek, schermen die worden bekeken door een intern publiek

dat alleen even voorbijloopt, en schermen die worden bekeken door een statisch intern publiek.

Momenteel publiceren wij weinig op de schermen voor extern publiek. Interne basisinformatie wordt

gepubliceerd op de schermen in de gangen en uitgebreidere interne informatie op de schermen waar

mensen voor kunnen blijven staan.

Wat was dan de volgende stap? 

RR: De afdeling Communicatie van het FAGG heeft specifieke sjablonen ontwikkeld. We hebben die

uitvoerig getest toen het Galileegebouw nog leeg was. Het is een tijdrovend proces dat inzicht in een

systeem vereist, testen, afstemmen met de andere organisaties … Wanneer mensen weer face-to-face

gaan werken, zullen we onze uitzendingen misschien aanpassen aan hun gedrag. Dat werk met

digitale beeldschermen is dus nooit statisch; het evolueert met het doelpubliek.

De presentatie van de informatie vergde dus ook veel werk van jullie! 

RR: Ja, collega’s leveren soms beelden maar we moeten de visuele ondersteuning vaak veranderen en

iets moderner voorstellen. Dus naast de relevante inhoud moest het resultaat ook aantrekkelijk zijn

om naar te kijken.

MR: De schermen maken het mogelijk een breed scala aan inhoud weer te geven: video’s, berichten,

campagnebeelden, animaties, geautomatiseerde content zoals het weerbericht, Twitterfeeds … Zonder

te overdrijven is het de moeite waard de mogelijkheden die we hebben, goed te benutten.

Hoe organiseren jullie de publicaties? Stemmen de drie instellingen systematisch op elkaar

af? 

MR: Nee, wij overleggen niet systematisch met elkaar. Tussen maart en juni 2021 hebben we wel

vaak vergaderd in een werkgroep met leden van de twee andere organisaties om tot een akkoord te

komen. Vanaf juni 2021 waren de schermen operationeel. Tot ongeveer november 2021 publiceerde

het FAGG alle berichten: die van 1FM, onze gemeenschappelijke facilitaire dienst, en al die van het

FAGG. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV maakten toen nog geen gebruik van de schermen.

Sindsdien kunnen de beheerders van elke instelling hun inhoud bepalen. We hebben een sjabloon

voorgesteld, zij kunnen het natuurlijk anders doen. Maar het is nu aan hen om inhoud te creëren.

RR: De eerste publicatie voor 1FM ging over defecte zonwering. We hadden daar een mooi beeld voor

gekozen. We hebben zeer positieve feedback gekregen: mensen vonden dat het er goed uitzag, dat

het visueel erg mooi was. Het doet altijd plezier om te zien dat ons werk wordt gewaardeerd.

Hoe verliep de samenwerking met de andere instellingen? 

RR: Hoewel we op eigen houtje veel vooruitgang hebben geboekt, werden binnen de afdeling

Communicatie van het FAGG alle beslissingen in overleg genomen tijdens synergievergaderingen. Ik

denk niet dat dat een probleem was: deze werkwijze was voor iedereen het gemakkelijkst. Iedereen

had zijn mening te delen, geen enkel idee werd uit de weg gegaan. Ook al waren er, zoals bij elke

samenwerking, momenten die niet zo gemakkelijk waren, op basis van wederzijds respect kon

iedereen zijn of haar eigen weg vinden.

MR: En de andere communicatiediensten waren zich zeker bewust van hoeveel werk wij hebben

verzet. Ze waardeerden dit en hebben ons dat ook verteld. Die erkenning was ook belangrijk voor een

goede samenwerking.

Dit project is duidelijk een succes, zowel wat de feedback als de resultaten betreft. Waar

zijn jullie persoonlijk het meest trots op 

MR: Ik ben erg blij dat ik dit project, en vooral de procedure, tot een goed einde heb gebracht zonder

dat ik er enige ervaring mee had. Ik heb alles ter plaatse moeten leren en ik denk dat we er

uiteindelijk in zijn geslaagd om professioneel en kwaliteitsvol werk te leveren. Dit zou niet mogelijk

zijn geweest zonder een zeer goede coördinatie met Robert. Ik ben ook erg blij met deze succesvolle

samenwerking.

RR: Ik ben er ook trots op dat ik op zo’n efficiënte en vruchtbare manier met Michel heb kunnen

samenwerken. Een echte teamprestatie! De analyse en de betrokkenheid die we hadden, waren

duidelijk een troef om dit project te laten slagen. We hebben tenslotte tijdens onze recente

vergaderingen kunnen genieten van de resultaten van ons werk: het werk is functioneel en

professioneel. We zijn een goed geoliede machine en we stellen ze altijd verder af. Ik zal nog trotser

zijn wanneer al onze collega’s efficiënte en aantrekkelijke digitale beeldschermen zien wanneer ze

terugkeren naar het Galileegebouw.

Terug naar boven
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Onze communicatie via digitale
beeldschermen

“We hebben een efficiënt team samengesteld om via onze digitale
beeldschermen in het Galileegebouw kwalitatieve en professionele
communicatie aan te bieden”

Michel Rauw is binnen de afdeling Communicatie verantwoordelijk voor de interne

communicatie en Robert Roman voor de visuele en technische aspecten van de interne en

externe communicatie. Het tweetal leidde het project van de digitale beeldschermen, die

worden gebruikt door de drie instellingen die in het Galileegebouw zijn gehuisvest.

Michel Rauw

Na de verhuis van de drie instellingen naar

het Galileegebouw moest het gebruik van

de digitale beeldschermen (lcd-schermen)

opnieuw worden uitgedacht. Jullie namen

de leiding over dit enorme project … 

MR: Aanvankelijk was alleen Robert met het

project bezig. Dat was logisch, want hij

publiceerde al communicaties op de digitale

beeldschermen nog voor het FAGG naar het

Galileegebouw verhuisde en hij ontwierp daar

specifieke sjablonen voor. Ik sloot me bij het

project aan omdat ik geïnteresseerd was in het

onderwerp en dacht dat ik mijn expertise kon

bijdragen.

RR: Aangezien het FAGG al enige ervaring had op dit gebied, hebben wij op het moment van de

verhuis, en in overleg met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, het voortouw genomen in het

project van de digitale beeldschermen. We moesten de procedures opstellen voor het gebruik van de

digitale beeldschermen, de sjablonen …

Zo’n groot project omvat enorm veel

aspecten. Hoe hebben jullie het werk

georganiseerd? 

RR: Het was eerst en vooral belangrijk om te

begrijpen waarover we het hadden: waar de

schermen zich fysiek bevonden, wie ze kon zien

en, afhankelijk van de doelgroep, welke

informatie we erop zouden publiceren. Ik moest

ook het systeem zelf begrijpen: het was heel

anders dan het systeem dat ik vroeger gebruikte,

in het Eurostation-gebouw. We moesten ook de

werkwijze van de drie organisaties begrijpen,

aangezien elke organisatie haar eigen manier van

communiceren heeft. Deze synergie vergde veel

overleg, omdat elke partij haar eigen stijl had en

we een gemeenschappelijke basis moesten

vinden die alle betrokken partijen zou overtuigen.

Robert Roman

MR: Zoals al gezegd, was alleen Robert met het project bezig. Uit interesse sloot ik me dan snel bij

hem aan. We zijn dan samen begonnen met het opstellen van een procedure voor de digitale

beeldschermen. Het ging om een soort visuele grammatica voor dit onderwerp: wat wel en wat niet

kan worden gepubliceerd, niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook de vorm. Daarna hebben we

dat document aan de andere leden van het synergieproject gepresenteerd en toegelicht.

Is het beheer van de beeldschermen dan zo complex? 

MR: We hebben het over ongeveer tweehonderdvijftig schermen, verspreid over het Galileegebouw.

Sommige bevinden zich in de gangen, andere in de vergaderzalen. En nog andere bij het onthaal van

het gebouw of in de cafetaria. Het is duidelijk dat de doelgroep voor elk type scherm verschillend is.

En dus is de informatie die moet worden verspreid niet hetzelfde. Zo hebben wij besloten de schermen

in de vergaderzalen niet te gebruiken voor de digitale weergave van onze communicatie.

RR: En we zorgden er ook voor dat de vastgestelde problemen werden gemeld aan de externe firma

die de schermen beheert. Aangezien wij de testen deden en de pijnpunten vaststelden, hebben we de

problemen gemeld. Vaak contacteerden ook de andere synergiepartners ons. Die uitwisselingen om

het aanbod van de schermen te verbeteren, of zelfs om fouten te corrigeren, namen wel veel tijd in

beslag. 

Eenmaal de schermen waren geïdentificeerd, was natuurlijk de volgende vraag wat jullie

erop zouden laten zien. 

MR: Inderdaad. Wij hebben de informatie die we zouden weergeven specifiek bepaald, afhankelijk van

de plaats van het scherm in het Galileegebouw. Je staat namelijk niet voor een digitaal beeldscherm

zoals voor een televisie. Dus moesten we bepalen wie er voor de schermen stond: een medewerker

van de FOD volksgezondheid of een externe bezoeker. Interne informatie zal een externe bezoeker die

naar een vergadering komt, niet interesseren. Dus moeten we die niet publiceren op de schermen die

hij of zij ziet.

Hadden jullie nog andere criteria om de inhoud te bepalen?  

MR: We vroegen ons af hoe lang de kijker naar het scherm zou kijken. Mensen blijven bijvoorbeeld

langer staan in een koffiehoek dan in een gang. Al deze informatie werd gebruikt om de inhoud die we

zouden weergeven, te definiëren: basisinformatie of iets langere boodschappen. Er zijn dus schermen

die worden bekeken door een extern publiek, schermen die worden bekeken door een intern publiek

dat alleen even voorbijloopt, en schermen die worden bekeken door een statisch intern publiek.

Momenteel publiceren wij weinig op de schermen voor extern publiek. Interne basisinformatie wordt

gepubliceerd op de schermen in de gangen en uitgebreidere interne informatie op de schermen waar

mensen voor kunnen blijven staan.

Wat was dan de volgende stap? 

RR: De afdeling Communicatie van het FAGG heeft specifieke sjablonen ontwikkeld. We hebben die

uitvoerig getest toen het Galileegebouw nog leeg was. Het is een tijdrovend proces dat inzicht in een

systeem vereist, testen, afstemmen met de andere organisaties … Wanneer mensen weer face-to-face

gaan werken, zullen we onze uitzendingen misschien aanpassen aan hun gedrag. Dat werk met

digitale beeldschermen is dus nooit statisch; het evolueert met het doelpubliek.

De presentatie van de informatie vergde dus ook veel werk van jullie! 

RR: Ja, collega’s leveren soms beelden maar we moeten de visuele ondersteuning vaak veranderen en

iets moderner voorstellen. Dus naast de relevante inhoud moest het resultaat ook aantrekkelijk zijn

om naar te kijken.

MR: De schermen maken het mogelijk een breed scala aan inhoud weer te geven: video’s, berichten,

campagnebeelden, animaties, geautomatiseerde content zoals het weerbericht, Twitterfeeds … Zonder

te overdrijven is het de moeite waard de mogelijkheden die we hebben, goed te benutten.

Hoe organiseren jullie de publicaties? Stemmen de drie instellingen systematisch op elkaar

af? 

MR: Nee, wij overleggen niet systematisch met elkaar. Tussen maart en juni 2021 hebben we wel

vaak vergaderd in een werkgroep met leden van de twee andere organisaties om tot een akkoord te

komen. Vanaf juni 2021 waren de schermen operationeel. Tot ongeveer november 2021 publiceerde

het FAGG alle berichten: die van 1FM, onze gemeenschappelijke facilitaire dienst, en al die van het

FAGG. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV maakten toen nog geen gebruik van de schermen.

Sindsdien kunnen de beheerders van elke instelling hun inhoud bepalen. We hebben een sjabloon

voorgesteld, zij kunnen het natuurlijk anders doen. Maar het is nu aan hen om inhoud te creëren.

RR: De eerste publicatie voor 1FM ging over defecte zonwering. We hadden daar een mooi beeld voor

gekozen. We hebben zeer positieve feedback gekregen: mensen vonden dat het er goed uitzag, dat

het visueel erg mooi was. Het doet altijd plezier om te zien dat ons werk wordt gewaardeerd.

Hoe verliep de samenwerking met de andere instellingen? 

RR: Hoewel we op eigen houtje veel vooruitgang hebben geboekt, werden binnen de afdeling

Communicatie van het FAGG alle beslissingen in overleg genomen tijdens synergievergaderingen. Ik

denk niet dat dat een probleem was: deze werkwijze was voor iedereen het gemakkelijkst. Iedereen

had zijn mening te delen, geen enkel idee werd uit de weg gegaan. Ook al waren er, zoals bij elke

samenwerking, momenten die niet zo gemakkelijk waren, op basis van wederzijds respect kon

iedereen zijn of haar eigen weg vinden.

MR: En de andere communicatiediensten waren zich zeker bewust van hoeveel werk wij hebben

verzet. Ze waardeerden dit en hebben ons dat ook verteld. Die erkenning was ook belangrijk voor een

goede samenwerking.

Dit project is duidelijk een succes, zowel wat de feedback als de resultaten betreft. Waar

zijn jullie persoonlijk het meest trots op 

MR: Ik ben erg blij dat ik dit project, en vooral de procedure, tot een goed einde heb gebracht zonder

dat ik er enige ervaring mee had. Ik heb alles ter plaatse moeten leren en ik denk dat we er

uiteindelijk in zijn geslaagd om professioneel en kwaliteitsvol werk te leveren. Dit zou niet mogelijk

zijn geweest zonder een zeer goede coördinatie met Robert. Ik ben ook erg blij met deze succesvolle

samenwerking.

RR: Ik ben er ook trots op dat ik op zo’n efficiënte en vruchtbare manier met Michel heb kunnen

samenwerken. Een echte teamprestatie! De analyse en de betrokkenheid die we hadden, waren

duidelijk een troef om dit project te laten slagen. We hebben tenslotte tijdens onze recente

vergaderingen kunnen genieten van de resultaten van ons werk: het werk is functioneel en

professioneel. We zijn een goed geoliede machine en we stellen ze altijd verder af. Ik zal nog trotser

zijn wanneer al onze collega’s efficiënte en aantrekkelijke digitale beeldschermen zien wanneer ze

terugkeren naar het Galileegebouw.

Terug naar boven
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Het complexe domein van medische
hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

“Het is belangrijk om te weten dat het domein van de medische hulpmiddelen
zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen medische hulpmiddelen op de
markt”

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen en

in 2022 treden ook nieuwe regels in werking voor in-vitro diagnostica. De nieuwe

wetgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee, zo kunnen producten nu in een

andere risicoklasse vallen en moeten ze aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen

voldoen. De nieuwe Europese wetgeving heeft dus een grote invloed op fabrikanten,

importeurs, distributeurs en alle andere actoren in de industrie. Ook bij het FAGG zijn heel

wat procedures aangepast en werden er nieuwe taken opgenomen. Collega’s Alexandre

Jauniaux, Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem en Valerie Nys vertellen

over de voorbereiding en de stand van zaken van de nieuwe wetgeving.

Hoe zat de wetgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica vroeger in

elkaar? 

AJ (verantwoordelijke van de afdeling Gezondheidsproducten): Eerst en vooral is het belangrijk om te

weten dat het domein van de medische hulpmiddelen zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen

medische hulpmiddelen op de markt. Vóór de nieuwe verordeningen, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, in werking traden volgden we drie Europese richtlijnen. 

Ten eerste was er Richtlijn 93/42/EEG die van toepassing was op alle medische hulpmiddelen. Dat

ging over bijna alles met een diagnostisch of therapeutisch doeleinde: van software tot medische

hulpmiddelen om diagnoses te stellen of medische hulpmiddelen voor anticonceptie. 

Ten tweede was er Richtlijn 90/385/EEG die van toepassing was op actieve implanteerbare medische

hulpmiddelen. Dat zijn hulpmiddelen die afhankelijk zijn van een andere energiebron dan de mens of

de zwaartekracht: het gaat dus voornamelijk over hulpmiddelen met aangedreven batterijen, zoals

pacemakers. 

Tot slot was er Richtlijn 98/79/EEG over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dat zijn

hulpmiddelen die worden gebruikt om fysiologische parameters te bepalen, zoals PCR-, antigene of

serologische testen om COVID-19 op te sporen. 

Die drie richtlijnen waren van toepassing op alles wat met medische hulpmiddelen te maken had, van

de fabricage tot het gebruik en het op de markt brengen.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

Waarom was er nood aan die nieuwe wetgeving? Wat was het doel precies? 

AJ: De twee verordeningen die sinds 2017 zijn gepubliceerd, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, moeten zorgen voor meer transparantie van de gegevens over medische

hulpmiddelen, en ze moeten ook de traceerbaarheid en veiligheid van medische hulpmiddelen

verbeteren. In het kader van de twee verordeningen werd de Eudamed-databank gerealiseerd

waarmee de verschillende autoriteiten die bevoegd zijn voor medische hulpmiddelen, actoren en het

publiek toegang krijgen tot gemeenschappelijke en gedeelde specifieke gegevens over medische

hulpmiddelen. Dat zal op termijn leiden tot een betere kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen.

VN: De komst van de nieuwe wetgeving betekende een kleine revolutie binnen alle diensten van het

FAGG die zich met medische hulpmiddelen bezighouden. Daarom heeft het directiecomité beslist om

een projectleider aan te stellen om de veranderingen op transversaal niveau te begeleiden. Alle

noodzakelijke aanpassingen aan processen, wetgeving, IT en communicatie werden transversaal

opgevolgd om een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak binnen de verschillende betrokken

diensten te garanderen. We zijn in 2017 met dit project begonnen, nog vóór de bekendmaking van de

verordeningen, om op tijd klaar te zijn. De grootste uitdaging was zonder twijfel de verbinding van

onze applicaties met de Europese databank Eudamed.

Wat is er door die nieuwe wetgeving verbeterd voor jullie domein? 

KM (verantwoordelijke van de afdeling Medische Hulpmiddelen): Waar we heel tevreden over zijn in

de nieuwe wetgeving is dat de verplichtingen van de verschillende actoren duidelijker zijn

omschreven. Er staan nu specifieke artikels in met de verplichtingen voor de fabrikant, de

gemachtigde, de distributeur en de invoerder. In België hadden we voor distributeurs wel nationale

wetgeving, maar op Europees niveau was dat er niet. 

Nu wordt in de verordeningen bijvoorbeeld specifiek beschreven welke elementen een

kwaliteitssysteem moet bevatten en wat er in het technisch dossier moet staan. Voor onze

inspectiediensten maakt dat het werk natuurlijk een stuk gemakkelijker. Als alles duidelijk wordt

omschreven, is het veel gemakkelijker om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Daardoor is er ook

minder ruimte voor eigen interpretatie en dus minder ruimte voor discussie. Al staan er in de nieuwe

teksten spijtig genoeg toch nog heel wat elementen in die wel voor discussie en interpretatie vatbaar

zijn.

SE (verantwoordelijke van de Cel Klinische Proeven met Medische Hulpmiddelen van de afdeling

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik): Wat de klinische studies betreft, ook wel klinisch

onderzoek en prestatieonderzoek genoemd, verandert er veel. Het grote verschil is dat de nadruk bij

de richtlijnen sterk lag op de fasen nadat het medisch hulpmiddel op de markt was gebracht. Dat

kwam voornamelijk omdat de fabrikant zich uitsluitend kon baseren op klinische gegevens die in

literatuur waren gepubliceerd om een gelijkaardig hulpmiddel in de handel te brengen. 

Met de twee nieuwe verordeningen wordt dit moeilijker, aangezien de fabrikant zal moeten bewijzen

dat hij of zij effectief toegang had tot de technische documentatie van het hulpmiddel van de

concurrent waarnaar hij of zij verwijst, vóór die klinische gegevens kunnen worden gebruikt. In de

praktijk zal dit de veiligheid van medische hulpmiddelen verhogen, wat uiteraard zeer positief is. Voor

in-vitro diagnostica (IVD’s) was er in de richtlijn, buiten de meldingen, weinig vastgelegd over klinisch

onderzoek. Met de nieuwe verordeningen is nu een vergunningsaanvraag verplicht en dat brengt een

reeks nieuwe eisen met zich mee. 

Het is dus een hele aanpassing, zowel voor ons als voor de fabrikanten en sponsors. Een andere

belangrijke verandering zien we bij de certificering van in-vitro diagnostica. Vroeger was auto-

certificatie mogelijk, maar nu is een beoordeling door een derde partij, een aangemelde instantie

nodig. Die zal de technische documentatie van het betrokken medische hulpmiddel controleren vóór

het in de handel wordt gebracht. Er zullen dus degelijke en betrouwbare klinische gegevens moeten

worden verstrekt. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er in de toekomst veel meer studies

moeten worden verwerkt. Maar die maatregelen zijn natuurlijk allemaal in het belang van de veiligheid

van de patiënt.

CD (verantwoordelijke van de cel Materiovigilantie van de afdeling Vigilantie): De nieuwe wetgeving is

een grote vooruitgang op verschillende vlakken, maar de grootste vooruitgang moet nog komen. In

2023 treedt de Europese databank Eudamed definitief in werking. Fabrikanten zullen zichzelf en hun

hulpmiddelen moeten registreren in die databank waardoor we een duidelijker beeld krijgen van alle

fabrikanten van medische hulpmiddelen. Onder andere alle ernstige incidenten met medische

hulpmiddelen gaan ook in een Europese databank worden opgenomen. Als je alle gegevens binnen

Europa samenlegt, geeft dat natuurlijk de mogelijkheid om incidenten veel beter te onderzoeken.

Fabrikanten zullen ook elk jaar een stand van zaken moeten geven over alle activiteiten die zij doen

nadat hun producten op de markt zijn gebracht. Dat is toch een hele vooruitgang.

De nieuwe verordeningen zijn dus duidelijk een vooruitgang, maar welke impact heeft dat

in de praktijk op jullie dagelijkse taken? 

AJ: Binnen mijn dienst hebben we alle processen moeten aanpassen. Alle meldingen gaan nu via de

Eudamed-databank waardoor de administratieve last wordt verschoven naar de actoren. Aan onze

kant zullen we ons meer bezighouden met markttoezicht, monitoring van geregistreerde hulpmiddelen

in Eudamed: thematische acties, coördinatie met het directoraat-generaal Inspectie … We zullen onze

manier van werken dus helemaal moeten veranderen.

KM: We moeten inderdaad onze procedures aanpassen, maar de manier van inspecteren verandert

niet volledig. Zoals collega Christophe al zei, zal de grote wijziging er komen als de databank

Eudamed in werking treedt. Dan gaan we eindelijk al onze actoren kennen, want op dit moment moet

nog niet elke invoerder, gemachtigde of fabrikant zich registreren. Als we exacte gegevens hebben,

zal het veel gemakkelijker zijn om inspecties te organiseren. Dat gaat voor ons een grote verbetering

zijn om een betere kennis te krijgen over onze markt.

Welke invloed heeft de nieuwe wetgeving op de werklast? 

CD: Die is sterk verhoogd. Door de nieuwe wetgeving zijn nieuwe taken naar ons toegeschoven. Er

zijn ook meer zaken waarop we moeten controleren. Samenwerken is ook veel belangijker. De nieuwe

verordeningen beschrijven veel duidelijker hoe we moeten samenwerken, hoe we plannen moeten

opstellen, hoe we moeten werken met andere lidstaten. Er zijn vorig jaar 33 gidsen gepubliceerd voor

de nieuwe wetgeving. We hebben samengewerkt met de andere lidstaten om deze teksten op te

stellen en te verifiëren.

SE: De werkdruk is voor iedereen duidelijk toegenomen. Vooral omdat we nu zijn overgestapt van

Europese richtlijnen met een omkadering in de nationale wetgeving naar strengere Europese

wetgeving. Dat vereist ook meer eensgezindheid op Europees niveau: richtsnoeren, een

gemeenschappelijke interpretatie, nauwere samenwerking, coördinatie van bepaalde beoordelingen …

CD: De nieuwe verordeningen gaan over verscheidene actoren, maar voornamelijk over fabrikanten.

Er wordt vaak vergeten dat wij verantwoordelijk zijn voor iedereen. Voor distributeurs, fabrikanten,

een deel ziekenhuizen, dokters ook. Wij moeten die proberen mee te krijgen met heel het verhaal. Wij

moeten extra wetgeving schrijven, maar ook uitleggen hoe die wetgeving in elkaar zit, wat er is

veranderd. Dus daar komen heel wat taken bij zodat de stakeholders de wetgeving kennen en goed

volgen.

AJ: De werklast is zwaar voor alle actoren in het veld, maar ook voor de bevoegde autoriteiten, de

aangemelde instanties en zelfs de Europese Commissie. De werklast is echt voor iedereen

toegenomen: er is sprake van een vervijfvoudiging van de werklast voor het personeel. Maar dat geldt

voor iedereen en zal de nodige reorganisatie en tijd vergen.

Zien jullie ook moeilijkheden die de sector nog moet overbruggen? 

AJ: De actoren zijn niet zo blij. Meer veiligheid betekent meer controle door aangemelde instanties.

Dat betekent langere procedures, en ook de werklast bij de aangemelde instanties neemt hierdoor

enorm toe. Alles wordt een beetje overhoop gehaald.

SE: Al die veranderingen veroorzaken ook aanzienlijke kosten voor de sector. En dat kan op termijn

gevolgen hebben voor de markt …

KM: We zitten dan met het risico dat bedrijven economische keuzes gaan moeten maken en er heel

wat producten gaan tussenuit vallen. Die signalen horen wij nu vaak. Producten die al op de markt

zijn, moeten door de nieuwe wetgeving ook worden aangepast of ze moeten opnieuw worden

gecertificeerd. Als dat economisch niet opweegt tegen de winst zullen fabrikanten een moeilijke keuze

moeten maken.

Dus … meer werk voor iedereen, maar meer transparantie en garanties voor de gezondheid.

Om af te sluiten, laten we vooruitblikken naar de toekomst. Wat moet er nog gebeuren nu

de nieuwe wetgeving in werking is getreden? 

CD: Op dit moment kijken we vooral uit naar de volledige inwerkingtreding van de Eudamed-databank

in 2023. We hebben daarvoor ons hele ICT-systeem voor programma’s en databanken herwerkt. De

databank is al gedeeltelijk actief, maar het gebruik is vrijwillig en niet verplicht. Vanaf volgend jaar

gaan alle actoren zichzelf en hun hulpmiddelen daarin registreren. Dan gaan we echt een goed zicht

hebben op de Europese markt. Dat gaat echt een nieuwe start zijn.

Terug naar boven
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Het complexe domein van medische
hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

“Het is belangrijk om te weten dat het domein van de medische hulpmiddelen
zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen medische hulpmiddelen op de
markt”

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen en

in 2022 treden ook nieuwe regels in werking voor in-vitro diagnostica. De nieuwe

wetgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee, zo kunnen producten nu in een

andere risicoklasse vallen en moeten ze aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen

voldoen. De nieuwe Europese wetgeving heeft dus een grote invloed op fabrikanten,

importeurs, distributeurs en alle andere actoren in de industrie. Ook bij het FAGG zijn heel

wat procedures aangepast en werden er nieuwe taken opgenomen. Collega’s Alexandre

Jauniaux, Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem en Valerie Nys vertellen

over de voorbereiding en de stand van zaken van de nieuwe wetgeving.

Hoe zat de wetgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica vroeger in

elkaar? 

AJ (verantwoordelijke van de afdeling Gezondheidsproducten): Eerst en vooral is het belangrijk om te

weten dat het domein van de medische hulpmiddelen zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen

medische hulpmiddelen op de markt. Vóór de nieuwe verordeningen, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, in werking traden volgden we drie Europese richtlijnen. 

Ten eerste was er Richtlijn 93/42/EEG die van toepassing was op alle medische hulpmiddelen. Dat

ging over bijna alles met een diagnostisch of therapeutisch doeleinde: van software tot medische

hulpmiddelen om diagnoses te stellen of medische hulpmiddelen voor anticonceptie. 

Ten tweede was er Richtlijn 90/385/EEG die van toepassing was op actieve implanteerbare medische

hulpmiddelen. Dat zijn hulpmiddelen die afhankelijk zijn van een andere energiebron dan de mens of

de zwaartekracht: het gaat dus voornamelijk over hulpmiddelen met aangedreven batterijen, zoals

pacemakers. 

Tot slot was er Richtlijn 98/79/EEG over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dat zijn

hulpmiddelen die worden gebruikt om fysiologische parameters te bepalen, zoals PCR-, antigene of

serologische testen om COVID-19 op te sporen. 

Die drie richtlijnen waren van toepassing op alles wat met medische hulpmiddelen te maken had, van

de fabricage tot het gebruik en het op de markt brengen.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

Waarom was er nood aan die nieuwe wetgeving? Wat was het doel precies? 

AJ: De twee verordeningen die sinds 2017 zijn gepubliceerd, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, moeten zorgen voor meer transparantie van de gegevens over medische

hulpmiddelen, en ze moeten ook de traceerbaarheid en veiligheid van medische hulpmiddelen

verbeteren. In het kader van de twee verordeningen werd de Eudamed-databank gerealiseerd

waarmee de verschillende autoriteiten die bevoegd zijn voor medische hulpmiddelen, actoren en het

publiek toegang krijgen tot gemeenschappelijke en gedeelde specifieke gegevens over medische

hulpmiddelen. Dat zal op termijn leiden tot een betere kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen.

VN: De komst van de nieuwe wetgeving betekende een kleine revolutie binnen alle diensten van het

FAGG die zich met medische hulpmiddelen bezighouden. Daarom heeft het directiecomité beslist om

een projectleider aan te stellen om de veranderingen op transversaal niveau te begeleiden. Alle

noodzakelijke aanpassingen aan processen, wetgeving, IT en communicatie werden transversaal

opgevolgd om een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak binnen de verschillende betrokken

diensten te garanderen. We zijn in 2017 met dit project begonnen, nog vóór de bekendmaking van de

verordeningen, om op tijd klaar te zijn. De grootste uitdaging was zonder twijfel de verbinding van

onze applicaties met de Europese databank Eudamed.

Wat is er door die nieuwe wetgeving verbeterd voor jullie domein? 

KM (verantwoordelijke van de afdeling Medische Hulpmiddelen): Waar we heel tevreden over zijn in

de nieuwe wetgeving is dat de verplichtingen van de verschillende actoren duidelijker zijn

omschreven. Er staan nu specifieke artikels in met de verplichtingen voor de fabrikant, de

gemachtigde, de distributeur en de invoerder. In België hadden we voor distributeurs wel nationale

wetgeving, maar op Europees niveau was dat er niet. 

Nu wordt in de verordeningen bijvoorbeeld specifiek beschreven welke elementen een

kwaliteitssysteem moet bevatten en wat er in het technisch dossier moet staan. Voor onze

inspectiediensten maakt dat het werk natuurlijk een stuk gemakkelijker. Als alles duidelijk wordt

omschreven, is het veel gemakkelijker om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Daardoor is er ook

minder ruimte voor eigen interpretatie en dus minder ruimte voor discussie. Al staan er in de nieuwe

teksten spijtig genoeg toch nog heel wat elementen in die wel voor discussie en interpretatie vatbaar

zijn.

SE (verantwoordelijke van de Cel Klinische Proeven met Medische Hulpmiddelen van de afdeling

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik): Wat de klinische studies betreft, ook wel klinisch

onderzoek en prestatieonderzoek genoemd, verandert er veel. Het grote verschil is dat de nadruk bij

de richtlijnen sterk lag op de fasen nadat het medisch hulpmiddel op de markt was gebracht. Dat

kwam voornamelijk omdat de fabrikant zich uitsluitend kon baseren op klinische gegevens die in

literatuur waren gepubliceerd om een gelijkaardig hulpmiddel in de handel te brengen. 

Met de twee nieuwe verordeningen wordt dit moeilijker, aangezien de fabrikant zal moeten bewijzen

dat hij of zij effectief toegang had tot de technische documentatie van het hulpmiddel van de

concurrent waarnaar hij of zij verwijst, vóór die klinische gegevens kunnen worden gebruikt. In de

praktijk zal dit de veiligheid van medische hulpmiddelen verhogen, wat uiteraard zeer positief is. Voor

in-vitro diagnostica (IVD’s) was er in de richtlijn, buiten de meldingen, weinig vastgelegd over klinisch

onderzoek. Met de nieuwe verordeningen is nu een vergunningsaanvraag verplicht en dat brengt een

reeks nieuwe eisen met zich mee. 

Het is dus een hele aanpassing, zowel voor ons als voor de fabrikanten en sponsors. Een andere

belangrijke verandering zien we bij de certificering van in-vitro diagnostica. Vroeger was auto-

certificatie mogelijk, maar nu is een beoordeling door een derde partij, een aangemelde instantie

nodig. Die zal de technische documentatie van het betrokken medische hulpmiddel controleren vóór

het in de handel wordt gebracht. Er zullen dus degelijke en betrouwbare klinische gegevens moeten

worden verstrekt. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er in de toekomst veel meer studies

moeten worden verwerkt. Maar die maatregelen zijn natuurlijk allemaal in het belang van de veiligheid

van de patiënt.

CD (verantwoordelijke van de cel Materiovigilantie van de afdeling Vigilantie): De nieuwe wetgeving is

een grote vooruitgang op verschillende vlakken, maar de grootste vooruitgang moet nog komen. In

2023 treedt de Europese databank Eudamed definitief in werking. Fabrikanten zullen zichzelf en hun

hulpmiddelen moeten registreren in die databank waardoor we een duidelijker beeld krijgen van alle

fabrikanten van medische hulpmiddelen. Onder andere alle ernstige incidenten met medische

hulpmiddelen gaan ook in een Europese databank worden opgenomen. Als je alle gegevens binnen

Europa samenlegt, geeft dat natuurlijk de mogelijkheid om incidenten veel beter te onderzoeken.

Fabrikanten zullen ook elk jaar een stand van zaken moeten geven over alle activiteiten die zij doen

nadat hun producten op de markt zijn gebracht. Dat is toch een hele vooruitgang.

De nieuwe verordeningen zijn dus duidelijk een vooruitgang, maar welke impact heeft dat

in de praktijk op jullie dagelijkse taken? 

AJ: Binnen mijn dienst hebben we alle processen moeten aanpassen. Alle meldingen gaan nu via de

Eudamed-databank waardoor de administratieve last wordt verschoven naar de actoren. Aan onze

kant zullen we ons meer bezighouden met markttoezicht, monitoring van geregistreerde hulpmiddelen

in Eudamed: thematische acties, coördinatie met het directoraat-generaal Inspectie … We zullen onze

manier van werken dus helemaal moeten veranderen.

KM: We moeten inderdaad onze procedures aanpassen, maar de manier van inspecteren verandert

niet volledig. Zoals collega Christophe al zei, zal de grote wijziging er komen als de databank

Eudamed in werking treedt. Dan gaan we eindelijk al onze actoren kennen, want op dit moment moet

nog niet elke invoerder, gemachtigde of fabrikant zich registreren. Als we exacte gegevens hebben,

zal het veel gemakkelijker zijn om inspecties te organiseren. Dat gaat voor ons een grote verbetering

zijn om een betere kennis te krijgen over onze markt.

Welke invloed heeft de nieuwe wetgeving op de werklast? 

CD: Die is sterk verhoogd. Door de nieuwe wetgeving zijn nieuwe taken naar ons toegeschoven. Er

zijn ook meer zaken waarop we moeten controleren. Samenwerken is ook veel belangijker. De nieuwe

verordeningen beschrijven veel duidelijker hoe we moeten samenwerken, hoe we plannen moeten

opstellen, hoe we moeten werken met andere lidstaten. Er zijn vorig jaar 33 gidsen gepubliceerd voor

de nieuwe wetgeving. We hebben samengewerkt met de andere lidstaten om deze teksten op te

stellen en te verifiëren.

SE: De werkdruk is voor iedereen duidelijk toegenomen. Vooral omdat we nu zijn overgestapt van

Europese richtlijnen met een omkadering in de nationale wetgeving naar strengere Europese

wetgeving. Dat vereist ook meer eensgezindheid op Europees niveau: richtsnoeren, een

gemeenschappelijke interpretatie, nauwere samenwerking, coördinatie van bepaalde beoordelingen …

CD: De nieuwe verordeningen gaan over verscheidene actoren, maar voornamelijk over fabrikanten.

Er wordt vaak vergeten dat wij verantwoordelijk zijn voor iedereen. Voor distributeurs, fabrikanten,

een deel ziekenhuizen, dokters ook. Wij moeten die proberen mee te krijgen met heel het verhaal. Wij

moeten extra wetgeving schrijven, maar ook uitleggen hoe die wetgeving in elkaar zit, wat er is

veranderd. Dus daar komen heel wat taken bij zodat de stakeholders de wetgeving kennen en goed

volgen.

AJ: De werklast is zwaar voor alle actoren in het veld, maar ook voor de bevoegde autoriteiten, de

aangemelde instanties en zelfs de Europese Commissie. De werklast is echt voor iedereen

toegenomen: er is sprake van een vervijfvoudiging van de werklast voor het personeel. Maar dat geldt

voor iedereen en zal de nodige reorganisatie en tijd vergen.

Zien jullie ook moeilijkheden die de sector nog moet overbruggen? 

AJ: De actoren zijn niet zo blij. Meer veiligheid betekent meer controle door aangemelde instanties.

Dat betekent langere procedures, en ook de werklast bij de aangemelde instanties neemt hierdoor

enorm toe. Alles wordt een beetje overhoop gehaald.

SE: Al die veranderingen veroorzaken ook aanzienlijke kosten voor de sector. En dat kan op termijn

gevolgen hebben voor de markt …

KM: We zitten dan met het risico dat bedrijven economische keuzes gaan moeten maken en er heel

wat producten gaan tussenuit vallen. Die signalen horen wij nu vaak. Producten die al op de markt

zijn, moeten door de nieuwe wetgeving ook worden aangepast of ze moeten opnieuw worden

gecertificeerd. Als dat economisch niet opweegt tegen de winst zullen fabrikanten een moeilijke keuze

moeten maken.

Dus … meer werk voor iedereen, maar meer transparantie en garanties voor de gezondheid.

Om af te sluiten, laten we vooruitblikken naar de toekomst. Wat moet er nog gebeuren nu

de nieuwe wetgeving in werking is getreden? 

CD: Op dit moment kijken we vooral uit naar de volledige inwerkingtreding van de Eudamed-databank

in 2023. We hebben daarvoor ons hele ICT-systeem voor programma’s en databanken herwerkt. De

databank is al gedeeltelijk actief, maar het gebruik is vrijwillig en niet verplicht. Vanaf volgend jaar

gaan alle actoren zichzelf en hun hulpmiddelen daarin registreren. Dan gaan we echt een goed zicht

hebben op de Europese markt. Dat gaat echt een nieuwe start zijn.

Terug naar boven
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Het complexe domein van medische
hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

“Het is belangrijk om te weten dat het domein van de medische hulpmiddelen
zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen medische hulpmiddelen op de
markt”

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen en

in 2022 treden ook nieuwe regels in werking voor in-vitro diagnostica. De nieuwe

wetgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee, zo kunnen producten nu in een

andere risicoklasse vallen en moeten ze aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen

voldoen. De nieuwe Europese wetgeving heeft dus een grote invloed op fabrikanten,

importeurs, distributeurs en alle andere actoren in de industrie. Ook bij het FAGG zijn heel

wat procedures aangepast en werden er nieuwe taken opgenomen. Collega’s Alexandre

Jauniaux, Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem en Valerie Nys vertellen

over de voorbereiding en de stand van zaken van de nieuwe wetgeving.

Hoe zat de wetgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica vroeger in

elkaar? 

AJ (verantwoordelijke van de afdeling Gezondheidsproducten): Eerst en vooral is het belangrijk om te

weten dat het domein van de medische hulpmiddelen zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen

medische hulpmiddelen op de markt. Vóór de nieuwe verordeningen, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, in werking traden volgden we drie Europese richtlijnen. 

Ten eerste was er Richtlijn 93/42/EEG die van toepassing was op alle medische hulpmiddelen. Dat

ging over bijna alles met een diagnostisch of therapeutisch doeleinde: van software tot medische

hulpmiddelen om diagnoses te stellen of medische hulpmiddelen voor anticonceptie. 

Ten tweede was er Richtlijn 90/385/EEG die van toepassing was op actieve implanteerbare medische

hulpmiddelen. Dat zijn hulpmiddelen die afhankelijk zijn van een andere energiebron dan de mens of

de zwaartekracht: het gaat dus voornamelijk over hulpmiddelen met aangedreven batterijen, zoals

pacemakers. 

Tot slot was er Richtlijn 98/79/EEG over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dat zijn

hulpmiddelen die worden gebruikt om fysiologische parameters te bepalen, zoals PCR-, antigene of

serologische testen om COVID-19 op te sporen. 

Die drie richtlijnen waren van toepassing op alles wat met medische hulpmiddelen te maken had, van

de fabricage tot het gebruik en het op de markt brengen.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

Waarom was er nood aan die nieuwe wetgeving? Wat was het doel precies? 

AJ: De twee verordeningen die sinds 2017 zijn gepubliceerd, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, moeten zorgen voor meer transparantie van de gegevens over medische

hulpmiddelen, en ze moeten ook de traceerbaarheid en veiligheid van medische hulpmiddelen

verbeteren. In het kader van de twee verordeningen werd de Eudamed-databank gerealiseerd

waarmee de verschillende autoriteiten die bevoegd zijn voor medische hulpmiddelen, actoren en het

publiek toegang krijgen tot gemeenschappelijke en gedeelde specifieke gegevens over medische

hulpmiddelen. Dat zal op termijn leiden tot een betere kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen.

VN: De komst van de nieuwe wetgeving betekende een kleine revolutie binnen alle diensten van het

FAGG die zich met medische hulpmiddelen bezighouden. Daarom heeft het directiecomité beslist om

een projectleider aan te stellen om de veranderingen op transversaal niveau te begeleiden. Alle

noodzakelijke aanpassingen aan processen, wetgeving, IT en communicatie werden transversaal

opgevolgd om een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak binnen de verschillende betrokken

diensten te garanderen. We zijn in 2017 met dit project begonnen, nog vóór de bekendmaking van de

verordeningen, om op tijd klaar te zijn. De grootste uitdaging was zonder twijfel de verbinding van

onze applicaties met de Europese databank Eudamed.

Wat is er door die nieuwe wetgeving verbeterd voor jullie domein? 

KM (verantwoordelijke van de afdeling Medische Hulpmiddelen): Waar we heel tevreden over zijn in

de nieuwe wetgeving is dat de verplichtingen van de verschillende actoren duidelijker zijn

omschreven. Er staan nu specifieke artikels in met de verplichtingen voor de fabrikant, de

gemachtigde, de distributeur en de invoerder. In België hadden we voor distributeurs wel nationale

wetgeving, maar op Europees niveau was dat er niet. 

Nu wordt in de verordeningen bijvoorbeeld specifiek beschreven welke elementen een

kwaliteitssysteem moet bevatten en wat er in het technisch dossier moet staan. Voor onze

inspectiediensten maakt dat het werk natuurlijk een stuk gemakkelijker. Als alles duidelijk wordt

omschreven, is het veel gemakkelijker om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Daardoor is er ook

minder ruimte voor eigen interpretatie en dus minder ruimte voor discussie. Al staan er in de nieuwe

teksten spijtig genoeg toch nog heel wat elementen in die wel voor discussie en interpretatie vatbaar

zijn.

SE (verantwoordelijke van de Cel Klinische Proeven met Medische Hulpmiddelen van de afdeling

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik): Wat de klinische studies betreft, ook wel klinisch

onderzoek en prestatieonderzoek genoemd, verandert er veel. Het grote verschil is dat de nadruk bij

de richtlijnen sterk lag op de fasen nadat het medisch hulpmiddel op de markt was gebracht. Dat

kwam voornamelijk omdat de fabrikant zich uitsluitend kon baseren op klinische gegevens die in

literatuur waren gepubliceerd om een gelijkaardig hulpmiddel in de handel te brengen. 

Met de twee nieuwe verordeningen wordt dit moeilijker, aangezien de fabrikant zal moeten bewijzen

dat hij of zij effectief toegang had tot de technische documentatie van het hulpmiddel van de

concurrent waarnaar hij of zij verwijst, vóór die klinische gegevens kunnen worden gebruikt. In de

praktijk zal dit de veiligheid van medische hulpmiddelen verhogen, wat uiteraard zeer positief is. Voor

in-vitro diagnostica (IVD’s) was er in de richtlijn, buiten de meldingen, weinig vastgelegd over klinisch

onderzoek. Met de nieuwe verordeningen is nu een vergunningsaanvraag verplicht en dat brengt een

reeks nieuwe eisen met zich mee. 

Het is dus een hele aanpassing, zowel voor ons als voor de fabrikanten en sponsors. Een andere

belangrijke verandering zien we bij de certificering van in-vitro diagnostica. Vroeger was auto-

certificatie mogelijk, maar nu is een beoordeling door een derde partij, een aangemelde instantie

nodig. Die zal de technische documentatie van het betrokken medische hulpmiddel controleren vóór

het in de handel wordt gebracht. Er zullen dus degelijke en betrouwbare klinische gegevens moeten

worden verstrekt. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er in de toekomst veel meer studies

moeten worden verwerkt. Maar die maatregelen zijn natuurlijk allemaal in het belang van de veiligheid

van de patiënt.

CD (verantwoordelijke van de cel Materiovigilantie van de afdeling Vigilantie): De nieuwe wetgeving is

een grote vooruitgang op verschillende vlakken, maar de grootste vooruitgang moet nog komen. In

2023 treedt de Europese databank Eudamed definitief in werking. Fabrikanten zullen zichzelf en hun

hulpmiddelen moeten registreren in die databank waardoor we een duidelijker beeld krijgen van alle

fabrikanten van medische hulpmiddelen. Onder andere alle ernstige incidenten met medische

hulpmiddelen gaan ook in een Europese databank worden opgenomen. Als je alle gegevens binnen

Europa samenlegt, geeft dat natuurlijk de mogelijkheid om incidenten veel beter te onderzoeken.

Fabrikanten zullen ook elk jaar een stand van zaken moeten geven over alle activiteiten die zij doen

nadat hun producten op de markt zijn gebracht. Dat is toch een hele vooruitgang.

De nieuwe verordeningen zijn dus duidelijk een vooruitgang, maar welke impact heeft dat

in de praktijk op jullie dagelijkse taken? 

AJ: Binnen mijn dienst hebben we alle processen moeten aanpassen. Alle meldingen gaan nu via de

Eudamed-databank waardoor de administratieve last wordt verschoven naar de actoren. Aan onze

kant zullen we ons meer bezighouden met markttoezicht, monitoring van geregistreerde hulpmiddelen

in Eudamed: thematische acties, coördinatie met het directoraat-generaal Inspectie … We zullen onze

manier van werken dus helemaal moeten veranderen.

KM: We moeten inderdaad onze procedures aanpassen, maar de manier van inspecteren verandert

niet volledig. Zoals collega Christophe al zei, zal de grote wijziging er komen als de databank

Eudamed in werking treedt. Dan gaan we eindelijk al onze actoren kennen, want op dit moment moet

nog niet elke invoerder, gemachtigde of fabrikant zich registreren. Als we exacte gegevens hebben,

zal het veel gemakkelijker zijn om inspecties te organiseren. Dat gaat voor ons een grote verbetering

zijn om een betere kennis te krijgen over onze markt.

Welke invloed heeft de nieuwe wetgeving op de werklast? 

CD: Die is sterk verhoogd. Door de nieuwe wetgeving zijn nieuwe taken naar ons toegeschoven. Er

zijn ook meer zaken waarop we moeten controleren. Samenwerken is ook veel belangijker. De nieuwe

verordeningen beschrijven veel duidelijker hoe we moeten samenwerken, hoe we plannen moeten

opstellen, hoe we moeten werken met andere lidstaten. Er zijn vorig jaar 33 gidsen gepubliceerd voor

de nieuwe wetgeving. We hebben samengewerkt met de andere lidstaten om deze teksten op te

stellen en te verifiëren.

SE: De werkdruk is voor iedereen duidelijk toegenomen. Vooral omdat we nu zijn overgestapt van

Europese richtlijnen met een omkadering in de nationale wetgeving naar strengere Europese

wetgeving. Dat vereist ook meer eensgezindheid op Europees niveau: richtsnoeren, een

gemeenschappelijke interpretatie, nauwere samenwerking, coördinatie van bepaalde beoordelingen …

CD: De nieuwe verordeningen gaan over verscheidene actoren, maar voornamelijk over fabrikanten.

Er wordt vaak vergeten dat wij verantwoordelijk zijn voor iedereen. Voor distributeurs, fabrikanten,

een deel ziekenhuizen, dokters ook. Wij moeten die proberen mee te krijgen met heel het verhaal. Wij

moeten extra wetgeving schrijven, maar ook uitleggen hoe die wetgeving in elkaar zit, wat er is

veranderd. Dus daar komen heel wat taken bij zodat de stakeholders de wetgeving kennen en goed

volgen.

AJ: De werklast is zwaar voor alle actoren in het veld, maar ook voor de bevoegde autoriteiten, de

aangemelde instanties en zelfs de Europese Commissie. De werklast is echt voor iedereen

toegenomen: er is sprake van een vervijfvoudiging van de werklast voor het personeel. Maar dat geldt

voor iedereen en zal de nodige reorganisatie en tijd vergen.

Zien jullie ook moeilijkheden die de sector nog moet overbruggen? 

AJ: De actoren zijn niet zo blij. Meer veiligheid betekent meer controle door aangemelde instanties.

Dat betekent langere procedures, en ook de werklast bij de aangemelde instanties neemt hierdoor

enorm toe. Alles wordt een beetje overhoop gehaald.

SE: Al die veranderingen veroorzaken ook aanzienlijke kosten voor de sector. En dat kan op termijn

gevolgen hebben voor de markt …

KM: We zitten dan met het risico dat bedrijven economische keuzes gaan moeten maken en er heel

wat producten gaan tussenuit vallen. Die signalen horen wij nu vaak. Producten die al op de markt

zijn, moeten door de nieuwe wetgeving ook worden aangepast of ze moeten opnieuw worden

gecertificeerd. Als dat economisch niet opweegt tegen de winst zullen fabrikanten een moeilijke keuze

moeten maken.

Dus … meer werk voor iedereen, maar meer transparantie en garanties voor de gezondheid.

Om af te sluiten, laten we vooruitblikken naar de toekomst. Wat moet er nog gebeuren nu

de nieuwe wetgeving in werking is getreden? 

CD: Op dit moment kijken we vooral uit naar de volledige inwerkingtreding van de Eudamed-databank

in 2023. We hebben daarvoor ons hele ICT-systeem voor programma’s en databanken herwerkt. De

databank is al gedeeltelijk actief, maar het gebruik is vrijwillig en niet verplicht. Vanaf volgend jaar

gaan alle actoren zichzelf en hun hulpmiddelen daarin registreren. Dan gaan we echt een goed zicht

hebben op de Europese markt. Dat gaat echt een nieuwe start zijn.

Terug naar boven
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NL EN FR DE 

Het complexe domein van medische
hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

“Het is belangrijk om te weten dat het domein van de medische hulpmiddelen
zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen medische hulpmiddelen op de
markt”

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen en

in 2022 treden ook nieuwe regels in werking voor in-vitro diagnostica. De nieuwe

wetgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee, zo kunnen producten nu in een

andere risicoklasse vallen en moeten ze aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen

voldoen. De nieuwe Europese wetgeving heeft dus een grote invloed op fabrikanten,

importeurs, distributeurs en alle andere actoren in de industrie. Ook bij het FAGG zijn heel

wat procedures aangepast en werden er nieuwe taken opgenomen. Collega’s Alexandre

Jauniaux, Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem en Valerie Nys vertellen

over de voorbereiding en de stand van zaken van de nieuwe wetgeving.

Hoe zat de wetgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica vroeger in

elkaar? 

AJ (verantwoordelijke van de afdeling Gezondheidsproducten): Eerst en vooral is het belangrijk om te

weten dat het domein van de medische hulpmiddelen zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen

medische hulpmiddelen op de markt. Vóór de nieuwe verordeningen, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, in werking traden volgden we drie Europese richtlijnen. 

Ten eerste was er Richtlijn 93/42/EEG die van toepassing was op alle medische hulpmiddelen. Dat

ging over bijna alles met een diagnostisch of therapeutisch doeleinde: van software tot medische

hulpmiddelen om diagnoses te stellen of medische hulpmiddelen voor anticonceptie. 

Ten tweede was er Richtlijn 90/385/EEG die van toepassing was op actieve implanteerbare medische

hulpmiddelen. Dat zijn hulpmiddelen die afhankelijk zijn van een andere energiebron dan de mens of

de zwaartekracht: het gaat dus voornamelijk over hulpmiddelen met aangedreven batterijen, zoals

pacemakers. 

Tot slot was er Richtlijn 98/79/EEG over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dat zijn

hulpmiddelen die worden gebruikt om fysiologische parameters te bepalen, zoals PCR-, antigene of

serologische testen om COVID-19 op te sporen. 

Die drie richtlijnen waren van toepassing op alles wat met medische hulpmiddelen te maken had, van

de fabricage tot het gebruik en het op de markt brengen.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

Waarom was er nood aan die nieuwe wetgeving? Wat was het doel precies? 

AJ: De twee verordeningen die sinds 2017 zijn gepubliceerd, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, moeten zorgen voor meer transparantie van de gegevens over medische

hulpmiddelen, en ze moeten ook de traceerbaarheid en veiligheid van medische hulpmiddelen

verbeteren. In het kader van de twee verordeningen werd de Eudamed-databank gerealiseerd

waarmee de verschillende autoriteiten die bevoegd zijn voor medische hulpmiddelen, actoren en het

publiek toegang krijgen tot gemeenschappelijke en gedeelde specifieke gegevens over medische

hulpmiddelen. Dat zal op termijn leiden tot een betere kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen.

VN: De komst van de nieuwe wetgeving betekende een kleine revolutie binnen alle diensten van het

FAGG die zich met medische hulpmiddelen bezighouden. Daarom heeft het directiecomité beslist om

een projectleider aan te stellen om de veranderingen op transversaal niveau te begeleiden. Alle

noodzakelijke aanpassingen aan processen, wetgeving, IT en communicatie werden transversaal

opgevolgd om een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak binnen de verschillende betrokken

diensten te garanderen. We zijn in 2017 met dit project begonnen, nog vóór de bekendmaking van de

verordeningen, om op tijd klaar te zijn. De grootste uitdaging was zonder twijfel de verbinding van

onze applicaties met de Europese databank Eudamed.

Wat is er door die nieuwe wetgeving verbeterd voor jullie domein? 

KM (verantwoordelijke van de afdeling Medische Hulpmiddelen): Waar we heel tevreden over zijn in

de nieuwe wetgeving is dat de verplichtingen van de verschillende actoren duidelijker zijn

omschreven. Er staan nu specifieke artikels in met de verplichtingen voor de fabrikant, de

gemachtigde, de distributeur en de invoerder. In België hadden we voor distributeurs wel nationale

wetgeving, maar op Europees niveau was dat er niet. 

Nu wordt in de verordeningen bijvoorbeeld specifiek beschreven welke elementen een

kwaliteitssysteem moet bevatten en wat er in het technisch dossier moet staan. Voor onze

inspectiediensten maakt dat het werk natuurlijk een stuk gemakkelijker. Als alles duidelijk wordt

omschreven, is het veel gemakkelijker om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Daardoor is er ook

minder ruimte voor eigen interpretatie en dus minder ruimte voor discussie. Al staan er in de nieuwe

teksten spijtig genoeg toch nog heel wat elementen in die wel voor discussie en interpretatie vatbaar

zijn.

SE (verantwoordelijke van de Cel Klinische Proeven met Medische Hulpmiddelen van de afdeling

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik): Wat de klinische studies betreft, ook wel klinisch

onderzoek en prestatieonderzoek genoemd, verandert er veel. Het grote verschil is dat de nadruk bij

de richtlijnen sterk lag op de fasen nadat het medisch hulpmiddel op de markt was gebracht. Dat

kwam voornamelijk omdat de fabrikant zich uitsluitend kon baseren op klinische gegevens die in

literatuur waren gepubliceerd om een gelijkaardig hulpmiddel in de handel te brengen. 

Met de twee nieuwe verordeningen wordt dit moeilijker, aangezien de fabrikant zal moeten bewijzen

dat hij of zij effectief toegang had tot de technische documentatie van het hulpmiddel van de

concurrent waarnaar hij of zij verwijst, vóór die klinische gegevens kunnen worden gebruikt. In de

praktijk zal dit de veiligheid van medische hulpmiddelen verhogen, wat uiteraard zeer positief is. Voor

in-vitro diagnostica (IVD’s) was er in de richtlijn, buiten de meldingen, weinig vastgelegd over klinisch

onderzoek. Met de nieuwe verordeningen is nu een vergunningsaanvraag verplicht en dat brengt een

reeks nieuwe eisen met zich mee. 

Het is dus een hele aanpassing, zowel voor ons als voor de fabrikanten en sponsors. Een andere

belangrijke verandering zien we bij de certificering van in-vitro diagnostica. Vroeger was auto-

certificatie mogelijk, maar nu is een beoordeling door een derde partij, een aangemelde instantie

nodig. Die zal de technische documentatie van het betrokken medische hulpmiddel controleren vóór

het in de handel wordt gebracht. Er zullen dus degelijke en betrouwbare klinische gegevens moeten

worden verstrekt. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er in de toekomst veel meer studies

moeten worden verwerkt. Maar die maatregelen zijn natuurlijk allemaal in het belang van de veiligheid

van de patiënt.

CD (verantwoordelijke van de cel Materiovigilantie van de afdeling Vigilantie): De nieuwe wetgeving is

een grote vooruitgang op verschillende vlakken, maar de grootste vooruitgang moet nog komen. In

2023 treedt de Europese databank Eudamed definitief in werking. Fabrikanten zullen zichzelf en hun

hulpmiddelen moeten registreren in die databank waardoor we een duidelijker beeld krijgen van alle

fabrikanten van medische hulpmiddelen. Onder andere alle ernstige incidenten met medische

hulpmiddelen gaan ook in een Europese databank worden opgenomen. Als je alle gegevens binnen

Europa samenlegt, geeft dat natuurlijk de mogelijkheid om incidenten veel beter te onderzoeken.

Fabrikanten zullen ook elk jaar een stand van zaken moeten geven over alle activiteiten die zij doen

nadat hun producten op de markt zijn gebracht. Dat is toch een hele vooruitgang.

De nieuwe verordeningen zijn dus duidelijk een vooruitgang, maar welke impact heeft dat

in de praktijk op jullie dagelijkse taken? 

AJ: Binnen mijn dienst hebben we alle processen moeten aanpassen. Alle meldingen gaan nu via de

Eudamed-databank waardoor de administratieve last wordt verschoven naar de actoren. Aan onze

kant zullen we ons meer bezighouden met markttoezicht, monitoring van geregistreerde hulpmiddelen

in Eudamed: thematische acties, coördinatie met het directoraat-generaal Inspectie … We zullen onze

manier van werken dus helemaal moeten veranderen.

KM: We moeten inderdaad onze procedures aanpassen, maar de manier van inspecteren verandert

niet volledig. Zoals collega Christophe al zei, zal de grote wijziging er komen als de databank

Eudamed in werking treedt. Dan gaan we eindelijk al onze actoren kennen, want op dit moment moet

nog niet elke invoerder, gemachtigde of fabrikant zich registreren. Als we exacte gegevens hebben,

zal het veel gemakkelijker zijn om inspecties te organiseren. Dat gaat voor ons een grote verbetering

zijn om een betere kennis te krijgen over onze markt.

Welke invloed heeft de nieuwe wetgeving op de werklast? 

CD: Die is sterk verhoogd. Door de nieuwe wetgeving zijn nieuwe taken naar ons toegeschoven. Er

zijn ook meer zaken waarop we moeten controleren. Samenwerken is ook veel belangijker. De nieuwe

verordeningen beschrijven veel duidelijker hoe we moeten samenwerken, hoe we plannen moeten

opstellen, hoe we moeten werken met andere lidstaten. Er zijn vorig jaar 33 gidsen gepubliceerd voor

de nieuwe wetgeving. We hebben samengewerkt met de andere lidstaten om deze teksten op te

stellen en te verifiëren.

SE: De werkdruk is voor iedereen duidelijk toegenomen. Vooral omdat we nu zijn overgestapt van

Europese richtlijnen met een omkadering in de nationale wetgeving naar strengere Europese

wetgeving. Dat vereist ook meer eensgezindheid op Europees niveau: richtsnoeren, een

gemeenschappelijke interpretatie, nauwere samenwerking, coördinatie van bepaalde beoordelingen …

CD: De nieuwe verordeningen gaan over verscheidene actoren, maar voornamelijk over fabrikanten.

Er wordt vaak vergeten dat wij verantwoordelijk zijn voor iedereen. Voor distributeurs, fabrikanten,

een deel ziekenhuizen, dokters ook. Wij moeten die proberen mee te krijgen met heel het verhaal. Wij

moeten extra wetgeving schrijven, maar ook uitleggen hoe die wetgeving in elkaar zit, wat er is

veranderd. Dus daar komen heel wat taken bij zodat de stakeholders de wetgeving kennen en goed

volgen.

AJ: De werklast is zwaar voor alle actoren in het veld, maar ook voor de bevoegde autoriteiten, de

aangemelde instanties en zelfs de Europese Commissie. De werklast is echt voor iedereen

toegenomen: er is sprake van een vervijfvoudiging van de werklast voor het personeel. Maar dat geldt

voor iedereen en zal de nodige reorganisatie en tijd vergen.

Zien jullie ook moeilijkheden die de sector nog moet overbruggen? 

AJ: De actoren zijn niet zo blij. Meer veiligheid betekent meer controle door aangemelde instanties.

Dat betekent langere procedures, en ook de werklast bij de aangemelde instanties neemt hierdoor

enorm toe. Alles wordt een beetje overhoop gehaald.

SE: Al die veranderingen veroorzaken ook aanzienlijke kosten voor de sector. En dat kan op termijn

gevolgen hebben voor de markt …

KM: We zitten dan met het risico dat bedrijven economische keuzes gaan moeten maken en er heel

wat producten gaan tussenuit vallen. Die signalen horen wij nu vaak. Producten die al op de markt

zijn, moeten door de nieuwe wetgeving ook worden aangepast of ze moeten opnieuw worden

gecertificeerd. Als dat economisch niet opweegt tegen de winst zullen fabrikanten een moeilijke keuze

moeten maken.

Dus … meer werk voor iedereen, maar meer transparantie en garanties voor de gezondheid.

Om af te sluiten, laten we vooruitblikken naar de toekomst. Wat moet er nog gebeuren nu

de nieuwe wetgeving in werking is getreden? 

CD: Op dit moment kijken we vooral uit naar de volledige inwerkingtreding van de Eudamed-databank

in 2023. We hebben daarvoor ons hele ICT-systeem voor programma’s en databanken herwerkt. De

databank is al gedeeltelijk actief, maar het gebruik is vrijwillig en niet verplicht. Vanaf volgend jaar

gaan alle actoren zichzelf en hun hulpmiddelen daarin registreren. Dan gaan we echt een goed zicht

hebben op de Europese markt. Dat gaat echt een nieuwe start zijn.

Terug naar boven
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Het complexe domein van medische
hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

“Het is belangrijk om te weten dat het domein van de medische hulpmiddelen
zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen medische hulpmiddelen op de
markt”

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen en

in 2022 treden ook nieuwe regels in werking voor in-vitro diagnostica. De nieuwe

wetgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee, zo kunnen producten nu in een

andere risicoklasse vallen en moeten ze aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen

voldoen. De nieuwe Europese wetgeving heeft dus een grote invloed op fabrikanten,

importeurs, distributeurs en alle andere actoren in de industrie. Ook bij het FAGG zijn heel

wat procedures aangepast en werden er nieuwe taken opgenomen. Collega’s Alexandre

Jauniaux, Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem en Valerie Nys vertellen

over de voorbereiding en de stand van zaken van de nieuwe wetgeving.

Hoe zat de wetgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica vroeger in

elkaar? 

AJ (verantwoordelijke van de afdeling Gezondheidsproducten): Eerst en vooral is het belangrijk om te

weten dat het domein van de medische hulpmiddelen zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen

medische hulpmiddelen op de markt. Vóór de nieuwe verordeningen, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, in werking traden volgden we drie Europese richtlijnen. 

Ten eerste was er Richtlijn 93/42/EEG die van toepassing was op alle medische hulpmiddelen. Dat

ging over bijna alles met een diagnostisch of therapeutisch doeleinde: van software tot medische

hulpmiddelen om diagnoses te stellen of medische hulpmiddelen voor anticonceptie. 

Ten tweede was er Richtlijn 90/385/EEG die van toepassing was op actieve implanteerbare medische

hulpmiddelen. Dat zijn hulpmiddelen die afhankelijk zijn van een andere energiebron dan de mens of

de zwaartekracht: het gaat dus voornamelijk over hulpmiddelen met aangedreven batterijen, zoals

pacemakers. 

Tot slot was er Richtlijn 98/79/EEG over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dat zijn

hulpmiddelen die worden gebruikt om fysiologische parameters te bepalen, zoals PCR-, antigene of

serologische testen om COVID-19 op te sporen. 

Die drie richtlijnen waren van toepassing op alles wat met medische hulpmiddelen te maken had, van

de fabricage tot het gebruik en het op de markt brengen.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

Waarom was er nood aan die nieuwe wetgeving? Wat was het doel precies? 

AJ: De twee verordeningen die sinds 2017 zijn gepubliceerd, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, moeten zorgen voor meer transparantie van de gegevens over medische

hulpmiddelen, en ze moeten ook de traceerbaarheid en veiligheid van medische hulpmiddelen

verbeteren. In het kader van de twee verordeningen werd de Eudamed-databank gerealiseerd

waarmee de verschillende autoriteiten die bevoegd zijn voor medische hulpmiddelen, actoren en het

publiek toegang krijgen tot gemeenschappelijke en gedeelde specifieke gegevens over medische

hulpmiddelen. Dat zal op termijn leiden tot een betere kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen.

VN: De komst van de nieuwe wetgeving betekende een kleine revolutie binnen alle diensten van het

FAGG die zich met medische hulpmiddelen bezighouden. Daarom heeft het directiecomité beslist om

een projectleider aan te stellen om de veranderingen op transversaal niveau te begeleiden. Alle

noodzakelijke aanpassingen aan processen, wetgeving, IT en communicatie werden transversaal

opgevolgd om een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak binnen de verschillende betrokken

diensten te garanderen. We zijn in 2017 met dit project begonnen, nog vóór de bekendmaking van de

verordeningen, om op tijd klaar te zijn. De grootste uitdaging was zonder twijfel de verbinding van

onze applicaties met de Europese databank Eudamed.

Wat is er door die nieuwe wetgeving verbeterd voor jullie domein? 

KM (verantwoordelijke van de afdeling Medische Hulpmiddelen): Waar we heel tevreden over zijn in

de nieuwe wetgeving is dat de verplichtingen van de verschillende actoren duidelijker zijn

omschreven. Er staan nu specifieke artikels in met de verplichtingen voor de fabrikant, de

gemachtigde, de distributeur en de invoerder. In België hadden we voor distributeurs wel nationale

wetgeving, maar op Europees niveau was dat er niet. 

Nu wordt in de verordeningen bijvoorbeeld specifiek beschreven welke elementen een

kwaliteitssysteem moet bevatten en wat er in het technisch dossier moet staan. Voor onze

inspectiediensten maakt dat het werk natuurlijk een stuk gemakkelijker. Als alles duidelijk wordt

omschreven, is het veel gemakkelijker om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Daardoor is er ook

minder ruimte voor eigen interpretatie en dus minder ruimte voor discussie. Al staan er in de nieuwe

teksten spijtig genoeg toch nog heel wat elementen in die wel voor discussie en interpretatie vatbaar

zijn.

SE (verantwoordelijke van de Cel Klinische Proeven met Medische Hulpmiddelen van de afdeling

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik): Wat de klinische studies betreft, ook wel klinisch

onderzoek en prestatieonderzoek genoemd, verandert er veel. Het grote verschil is dat de nadruk bij

de richtlijnen sterk lag op de fasen nadat het medisch hulpmiddel op de markt was gebracht. Dat

kwam voornamelijk omdat de fabrikant zich uitsluitend kon baseren op klinische gegevens die in

literatuur waren gepubliceerd om een gelijkaardig hulpmiddel in de handel te brengen. 

Met de twee nieuwe verordeningen wordt dit moeilijker, aangezien de fabrikant zal moeten bewijzen

dat hij of zij effectief toegang had tot de technische documentatie van het hulpmiddel van de

concurrent waarnaar hij of zij verwijst, vóór die klinische gegevens kunnen worden gebruikt. In de

praktijk zal dit de veiligheid van medische hulpmiddelen verhogen, wat uiteraard zeer positief is. Voor

in-vitro diagnostica (IVD’s) was er in de richtlijn, buiten de meldingen, weinig vastgelegd over klinisch

onderzoek. Met de nieuwe verordeningen is nu een vergunningsaanvraag verplicht en dat brengt een

reeks nieuwe eisen met zich mee. 

Het is dus een hele aanpassing, zowel voor ons als voor de fabrikanten en sponsors. Een andere

belangrijke verandering zien we bij de certificering van in-vitro diagnostica. Vroeger was auto-

certificatie mogelijk, maar nu is een beoordeling door een derde partij, een aangemelde instantie

nodig. Die zal de technische documentatie van het betrokken medische hulpmiddel controleren vóór

het in de handel wordt gebracht. Er zullen dus degelijke en betrouwbare klinische gegevens moeten

worden verstrekt. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er in de toekomst veel meer studies

moeten worden verwerkt. Maar die maatregelen zijn natuurlijk allemaal in het belang van de veiligheid

van de patiënt.

CD (verantwoordelijke van de cel Materiovigilantie van de afdeling Vigilantie): De nieuwe wetgeving is

een grote vooruitgang op verschillende vlakken, maar de grootste vooruitgang moet nog komen. In

2023 treedt de Europese databank Eudamed definitief in werking. Fabrikanten zullen zichzelf en hun

hulpmiddelen moeten registreren in die databank waardoor we een duidelijker beeld krijgen van alle

fabrikanten van medische hulpmiddelen. Onder andere alle ernstige incidenten met medische

hulpmiddelen gaan ook in een Europese databank worden opgenomen. Als je alle gegevens binnen

Europa samenlegt, geeft dat natuurlijk de mogelijkheid om incidenten veel beter te onderzoeken.

Fabrikanten zullen ook elk jaar een stand van zaken moeten geven over alle activiteiten die zij doen

nadat hun producten op de markt zijn gebracht. Dat is toch een hele vooruitgang.

De nieuwe verordeningen zijn dus duidelijk een vooruitgang, maar welke impact heeft dat

in de praktijk op jullie dagelijkse taken? 

AJ: Binnen mijn dienst hebben we alle processen moeten aanpassen. Alle meldingen gaan nu via de

Eudamed-databank waardoor de administratieve last wordt verschoven naar de actoren. Aan onze

kant zullen we ons meer bezighouden met markttoezicht, monitoring van geregistreerde hulpmiddelen

in Eudamed: thematische acties, coördinatie met het directoraat-generaal Inspectie … We zullen onze

manier van werken dus helemaal moeten veranderen.

KM: We moeten inderdaad onze procedures aanpassen, maar de manier van inspecteren verandert

niet volledig. Zoals collega Christophe al zei, zal de grote wijziging er komen als de databank

Eudamed in werking treedt. Dan gaan we eindelijk al onze actoren kennen, want op dit moment moet

nog niet elke invoerder, gemachtigde of fabrikant zich registreren. Als we exacte gegevens hebben,

zal het veel gemakkelijker zijn om inspecties te organiseren. Dat gaat voor ons een grote verbetering

zijn om een betere kennis te krijgen over onze markt.

Welke invloed heeft de nieuwe wetgeving op de werklast? 

CD: Die is sterk verhoogd. Door de nieuwe wetgeving zijn nieuwe taken naar ons toegeschoven. Er

zijn ook meer zaken waarop we moeten controleren. Samenwerken is ook veel belangijker. De nieuwe

verordeningen beschrijven veel duidelijker hoe we moeten samenwerken, hoe we plannen moeten

opstellen, hoe we moeten werken met andere lidstaten. Er zijn vorig jaar 33 gidsen gepubliceerd voor

de nieuwe wetgeving. We hebben samengewerkt met de andere lidstaten om deze teksten op te

stellen en te verifiëren.

SE: De werkdruk is voor iedereen duidelijk toegenomen. Vooral omdat we nu zijn overgestapt van

Europese richtlijnen met een omkadering in de nationale wetgeving naar strengere Europese

wetgeving. Dat vereist ook meer eensgezindheid op Europees niveau: richtsnoeren, een

gemeenschappelijke interpretatie, nauwere samenwerking, coördinatie van bepaalde beoordelingen …

CD: De nieuwe verordeningen gaan over verscheidene actoren, maar voornamelijk over fabrikanten.

Er wordt vaak vergeten dat wij verantwoordelijk zijn voor iedereen. Voor distributeurs, fabrikanten,

een deel ziekenhuizen, dokters ook. Wij moeten die proberen mee te krijgen met heel het verhaal. Wij

moeten extra wetgeving schrijven, maar ook uitleggen hoe die wetgeving in elkaar zit, wat er is

veranderd. Dus daar komen heel wat taken bij zodat de stakeholders de wetgeving kennen en goed

volgen.

AJ: De werklast is zwaar voor alle actoren in het veld, maar ook voor de bevoegde autoriteiten, de

aangemelde instanties en zelfs de Europese Commissie. De werklast is echt voor iedereen

toegenomen: er is sprake van een vervijfvoudiging van de werklast voor het personeel. Maar dat geldt

voor iedereen en zal de nodige reorganisatie en tijd vergen.

Zien jullie ook moeilijkheden die de sector nog moet overbruggen? 

AJ: De actoren zijn niet zo blij. Meer veiligheid betekent meer controle door aangemelde instanties.

Dat betekent langere procedures, en ook de werklast bij de aangemelde instanties neemt hierdoor

enorm toe. Alles wordt een beetje overhoop gehaald.

SE: Al die veranderingen veroorzaken ook aanzienlijke kosten voor de sector. En dat kan op termijn

gevolgen hebben voor de markt …

KM: We zitten dan met het risico dat bedrijven economische keuzes gaan moeten maken en er heel

wat producten gaan tussenuit vallen. Die signalen horen wij nu vaak. Producten die al op de markt

zijn, moeten door de nieuwe wetgeving ook worden aangepast of ze moeten opnieuw worden

gecertificeerd. Als dat economisch niet opweegt tegen de winst zullen fabrikanten een moeilijke keuze

moeten maken.

Dus … meer werk voor iedereen, maar meer transparantie en garanties voor de gezondheid.

Om af te sluiten, laten we vooruitblikken naar de toekomst. Wat moet er nog gebeuren nu

de nieuwe wetgeving in werking is getreden? 

CD: Op dit moment kijken we vooral uit naar de volledige inwerkingtreding van de Eudamed-databank

in 2023. We hebben daarvoor ons hele ICT-systeem voor programma’s en databanken herwerkt. De

databank is al gedeeltelijk actief, maar het gebruik is vrijwillig en niet verplicht. Vanaf volgend jaar

gaan alle actoren zichzelf en hun hulpmiddelen daarin registreren. Dan gaan we echt een goed zicht

hebben op de Europese markt. Dat gaat echt een nieuwe start zijn.

Terug naar boven
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Het complexe domein van medische
hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

“Het is belangrijk om te weten dat het domein van de medische hulpmiddelen
zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen medische hulpmiddelen op de
markt”

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen en

in 2022 treden ook nieuwe regels in werking voor in-vitro diagnostica. De nieuwe

wetgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee, zo kunnen producten nu in een

andere risicoklasse vallen en moeten ze aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen

voldoen. De nieuwe Europese wetgeving heeft dus een grote invloed op fabrikanten,

importeurs, distributeurs en alle andere actoren in de industrie. Ook bij het FAGG zijn heel

wat procedures aangepast en werden er nieuwe taken opgenomen. Collega’s Alexandre

Jauniaux, Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem en Valerie Nys vertellen

over de voorbereiding en de stand van zaken van de nieuwe wetgeving.

Hoe zat de wetgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica vroeger in

elkaar? 

AJ (verantwoordelijke van de afdeling Gezondheidsproducten): Eerst en vooral is het belangrijk om te

weten dat het domein van de medische hulpmiddelen zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen

medische hulpmiddelen op de markt. Vóór de nieuwe verordeningen, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, in werking traden volgden we drie Europese richtlijnen. 

Ten eerste was er Richtlijn 93/42/EEG die van toepassing was op alle medische hulpmiddelen. Dat

ging over bijna alles met een diagnostisch of therapeutisch doeleinde: van software tot medische

hulpmiddelen om diagnoses te stellen of medische hulpmiddelen voor anticonceptie. 

Ten tweede was er Richtlijn 90/385/EEG die van toepassing was op actieve implanteerbare medische

hulpmiddelen. Dat zijn hulpmiddelen die afhankelijk zijn van een andere energiebron dan de mens of

de zwaartekracht: het gaat dus voornamelijk over hulpmiddelen met aangedreven batterijen, zoals

pacemakers. 

Tot slot was er Richtlijn 98/79/EEG over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dat zijn

hulpmiddelen die worden gebruikt om fysiologische parameters te bepalen, zoals PCR-, antigene of

serologische testen om COVID-19 op te sporen. 

Die drie richtlijnen waren van toepassing op alles wat met medische hulpmiddelen te maken had, van

de fabricage tot het gebruik en het op de markt brengen.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

Waarom was er nood aan die nieuwe wetgeving? Wat was het doel precies? 

AJ: De twee verordeningen die sinds 2017 zijn gepubliceerd, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, moeten zorgen voor meer transparantie van de gegevens over medische

hulpmiddelen, en ze moeten ook de traceerbaarheid en veiligheid van medische hulpmiddelen

verbeteren. In het kader van de twee verordeningen werd de Eudamed-databank gerealiseerd

waarmee de verschillende autoriteiten die bevoegd zijn voor medische hulpmiddelen, actoren en het

publiek toegang krijgen tot gemeenschappelijke en gedeelde specifieke gegevens over medische

hulpmiddelen. Dat zal op termijn leiden tot een betere kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen.

VN: De komst van de nieuwe wetgeving betekende een kleine revolutie binnen alle diensten van het

FAGG die zich met medische hulpmiddelen bezighouden. Daarom heeft het directiecomité beslist om

een projectleider aan te stellen om de veranderingen op transversaal niveau te begeleiden. Alle

noodzakelijke aanpassingen aan processen, wetgeving, IT en communicatie werden transversaal

opgevolgd om een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak binnen de verschillende betrokken

diensten te garanderen. We zijn in 2017 met dit project begonnen, nog vóór de bekendmaking van de

verordeningen, om op tijd klaar te zijn. De grootste uitdaging was zonder twijfel de verbinding van

onze applicaties met de Europese databank Eudamed.

Wat is er door die nieuwe wetgeving verbeterd voor jullie domein? 

KM (verantwoordelijke van de afdeling Medische Hulpmiddelen): Waar we heel tevreden over zijn in

de nieuwe wetgeving is dat de verplichtingen van de verschillende actoren duidelijker zijn

omschreven. Er staan nu specifieke artikels in met de verplichtingen voor de fabrikant, de

gemachtigde, de distributeur en de invoerder. In België hadden we voor distributeurs wel nationale

wetgeving, maar op Europees niveau was dat er niet. 

Nu wordt in de verordeningen bijvoorbeeld specifiek beschreven welke elementen een

kwaliteitssysteem moet bevatten en wat er in het technisch dossier moet staan. Voor onze

inspectiediensten maakt dat het werk natuurlijk een stuk gemakkelijker. Als alles duidelijk wordt

omschreven, is het veel gemakkelijker om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Daardoor is er ook

minder ruimte voor eigen interpretatie en dus minder ruimte voor discussie. Al staan er in de nieuwe

teksten spijtig genoeg toch nog heel wat elementen in die wel voor discussie en interpretatie vatbaar

zijn.

SE (verantwoordelijke van de Cel Klinische Proeven met Medische Hulpmiddelen van de afdeling

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik): Wat de klinische studies betreft, ook wel klinisch

onderzoek en prestatieonderzoek genoemd, verandert er veel. Het grote verschil is dat de nadruk bij

de richtlijnen sterk lag op de fasen nadat het medisch hulpmiddel op de markt was gebracht. Dat

kwam voornamelijk omdat de fabrikant zich uitsluitend kon baseren op klinische gegevens die in

literatuur waren gepubliceerd om een gelijkaardig hulpmiddel in de handel te brengen. 

Met de twee nieuwe verordeningen wordt dit moeilijker, aangezien de fabrikant zal moeten bewijzen

dat hij of zij effectief toegang had tot de technische documentatie van het hulpmiddel van de

concurrent waarnaar hij of zij verwijst, vóór die klinische gegevens kunnen worden gebruikt. In de

praktijk zal dit de veiligheid van medische hulpmiddelen verhogen, wat uiteraard zeer positief is. Voor

in-vitro diagnostica (IVD’s) was er in de richtlijn, buiten de meldingen, weinig vastgelegd over klinisch

onderzoek. Met de nieuwe verordeningen is nu een vergunningsaanvraag verplicht en dat brengt een

reeks nieuwe eisen met zich mee. 

Het is dus een hele aanpassing, zowel voor ons als voor de fabrikanten en sponsors. Een andere

belangrijke verandering zien we bij de certificering van in-vitro diagnostica. Vroeger was auto-

certificatie mogelijk, maar nu is een beoordeling door een derde partij, een aangemelde instantie

nodig. Die zal de technische documentatie van het betrokken medische hulpmiddel controleren vóór

het in de handel wordt gebracht. Er zullen dus degelijke en betrouwbare klinische gegevens moeten

worden verstrekt. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er in de toekomst veel meer studies

moeten worden verwerkt. Maar die maatregelen zijn natuurlijk allemaal in het belang van de veiligheid

van de patiënt.

CD (verantwoordelijke van de cel Materiovigilantie van de afdeling Vigilantie): De nieuwe wetgeving is

een grote vooruitgang op verschillende vlakken, maar de grootste vooruitgang moet nog komen. In

2023 treedt de Europese databank Eudamed definitief in werking. Fabrikanten zullen zichzelf en hun

hulpmiddelen moeten registreren in die databank waardoor we een duidelijker beeld krijgen van alle

fabrikanten van medische hulpmiddelen. Onder andere alle ernstige incidenten met medische

hulpmiddelen gaan ook in een Europese databank worden opgenomen. Als je alle gegevens binnen

Europa samenlegt, geeft dat natuurlijk de mogelijkheid om incidenten veel beter te onderzoeken.

Fabrikanten zullen ook elk jaar een stand van zaken moeten geven over alle activiteiten die zij doen

nadat hun producten op de markt zijn gebracht. Dat is toch een hele vooruitgang.

De nieuwe verordeningen zijn dus duidelijk een vooruitgang, maar welke impact heeft dat

in de praktijk op jullie dagelijkse taken? 

AJ: Binnen mijn dienst hebben we alle processen moeten aanpassen. Alle meldingen gaan nu via de

Eudamed-databank waardoor de administratieve last wordt verschoven naar de actoren. Aan onze

kant zullen we ons meer bezighouden met markttoezicht, monitoring van geregistreerde hulpmiddelen

in Eudamed: thematische acties, coördinatie met het directoraat-generaal Inspectie … We zullen onze

manier van werken dus helemaal moeten veranderen.

KM: We moeten inderdaad onze procedures aanpassen, maar de manier van inspecteren verandert

niet volledig. Zoals collega Christophe al zei, zal de grote wijziging er komen als de databank

Eudamed in werking treedt. Dan gaan we eindelijk al onze actoren kennen, want op dit moment moet

nog niet elke invoerder, gemachtigde of fabrikant zich registreren. Als we exacte gegevens hebben,

zal het veel gemakkelijker zijn om inspecties te organiseren. Dat gaat voor ons een grote verbetering

zijn om een betere kennis te krijgen over onze markt.

Welke invloed heeft de nieuwe wetgeving op de werklast? 

CD: Die is sterk verhoogd. Door de nieuwe wetgeving zijn nieuwe taken naar ons toegeschoven. Er

zijn ook meer zaken waarop we moeten controleren. Samenwerken is ook veel belangijker. De nieuwe

verordeningen beschrijven veel duidelijker hoe we moeten samenwerken, hoe we plannen moeten

opstellen, hoe we moeten werken met andere lidstaten. Er zijn vorig jaar 33 gidsen gepubliceerd voor

de nieuwe wetgeving. We hebben samengewerkt met de andere lidstaten om deze teksten op te

stellen en te verifiëren.

SE: De werkdruk is voor iedereen duidelijk toegenomen. Vooral omdat we nu zijn overgestapt van

Europese richtlijnen met een omkadering in de nationale wetgeving naar strengere Europese

wetgeving. Dat vereist ook meer eensgezindheid op Europees niveau: richtsnoeren, een

gemeenschappelijke interpretatie, nauwere samenwerking, coördinatie van bepaalde beoordelingen …

CD: De nieuwe verordeningen gaan over verscheidene actoren, maar voornamelijk over fabrikanten.

Er wordt vaak vergeten dat wij verantwoordelijk zijn voor iedereen. Voor distributeurs, fabrikanten,

een deel ziekenhuizen, dokters ook. Wij moeten die proberen mee te krijgen met heel het verhaal. Wij

moeten extra wetgeving schrijven, maar ook uitleggen hoe die wetgeving in elkaar zit, wat er is

veranderd. Dus daar komen heel wat taken bij zodat de stakeholders de wetgeving kennen en goed

volgen.

AJ: De werklast is zwaar voor alle actoren in het veld, maar ook voor de bevoegde autoriteiten, de

aangemelde instanties en zelfs de Europese Commissie. De werklast is echt voor iedereen

toegenomen: er is sprake van een vervijfvoudiging van de werklast voor het personeel. Maar dat geldt

voor iedereen en zal de nodige reorganisatie en tijd vergen.

Zien jullie ook moeilijkheden die de sector nog moet overbruggen? 

AJ: De actoren zijn niet zo blij. Meer veiligheid betekent meer controle door aangemelde instanties.

Dat betekent langere procedures, en ook de werklast bij de aangemelde instanties neemt hierdoor

enorm toe. Alles wordt een beetje overhoop gehaald.

SE: Al die veranderingen veroorzaken ook aanzienlijke kosten voor de sector. En dat kan op termijn

gevolgen hebben voor de markt …

KM: We zitten dan met het risico dat bedrijven economische keuzes gaan moeten maken en er heel

wat producten gaan tussenuit vallen. Die signalen horen wij nu vaak. Producten die al op de markt

zijn, moeten door de nieuwe wetgeving ook worden aangepast of ze moeten opnieuw worden

gecertificeerd. Als dat economisch niet opweegt tegen de winst zullen fabrikanten een moeilijke keuze

moeten maken.

Dus … meer werk voor iedereen, maar meer transparantie en garanties voor de gezondheid.

Om af te sluiten, laten we vooruitblikken naar de toekomst. Wat moet er nog gebeuren nu

de nieuwe wetgeving in werking is getreden? 

CD: Op dit moment kijken we vooral uit naar de volledige inwerkingtreding van de Eudamed-databank

in 2023. We hebben daarvoor ons hele ICT-systeem voor programma’s en databanken herwerkt. De

databank is al gedeeltelijk actief, maar het gebruik is vrijwillig en niet verplicht. Vanaf volgend jaar

gaan alle actoren zichzelf en hun hulpmiddelen daarin registreren. Dan gaan we echt een goed zicht

hebben op de Europese markt. Dat gaat echt een nieuwe start zijn.

Terug naar boven
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Le domaine complexe des dispositifs
médicaux et des diagnostics in vitro

“Le domaine des dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux
millions de dispositifs sur le marché”

Depuis le 26 mai 2021, un nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est

en vigueur et, en 2022, de nouvelles règles pour les diagnostics in vitro entrent également

en vigueur. La nouvelle législation apporte de nombreux changements. Par exemple, les

produits peuvent désormais appartenir à une classe de risque différente et doivent

répondre à des exigences de sécurité et de qualité plus strictes. La nouvelle législation

européenne a donc un impact majeur sur les fabricants, les importateurs, les distributeurs

et tous les autres acteurs du secteur. À l’AFMPS aussi, de nombreuses procédures ont été

adaptées et de nouvelles tâches nous ont été confiées. Nos collègues Alexandre Jauniaux,

Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem et Valerie Nys parlent de la

préparation et de l’état d’avancement de la nouvelle législation.

Comment la législation relative aux dispositifs médicaux et aux diagnostics in vitro

fonctionnait-elle dans le passé ?

AJ (responsable de la division Produits de santé) : D’abord, il faut souligner que le domaine des

dispositifs médicaux est très vaste : on parle de plus de deux millions de références pour les

dispositifs sur le marché. Avant les nouveaux règlements (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement

(UE) 2017/746), nous suivions trois directives européennes.

D’abord la directive 93/42/CEE  qui concernait tous les dispositifs médicaux, à savoir à peu près tout

ce qui a un but diagnostic ou thérapeutique : du software au matériel médical en passant par le

matériel de détection ou la gestion de la contraception.

Ensuite, la directive 90/385/CEE, qui concernait les dispositifs médicaux implantables actifs, soit des

dispositifs dépendant d’une source d’énergie autre que celle de l’homme ou de la gravité :

principalement les dispositifs qui fonctionnent avec batterie, comme les pacemakers.

Enfin, la directive 98/79/CEE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc les

dispositifs utilisés pour déterminer des paramètres physiologiques, comme, par exemple, des tests

PCR ou antigéniques ou sérologiques pour la détection de la COVID-19.

Ces trois directives cadraient tout ce qui concernait les dispositifs médicaux, de leur fabrication à leur

utilisation en passant par leur mise sur le marché.

Pourquoi cette nouvelle législation était-elle nécessaire ? Quel était l’objectif exactement ? 

AJ : Les deux règlements publiés depuis 2017 (le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE)

2017/746) ont l’objectif d’augmenter la transparence des données autour des dispositifs médicaux

mais également d’augmenter la traçabilité et la sécurité des dispositifs médicaux. Corolaire aux deux

règlements, la mise en place de la base de données Eudamed permettra aux différentes autorités

compétentes en matière de dispositifs médicaux, aux acteurs et au public d’avoir accès à des données

spécifiques communes et partagées sur les dispositifs médicaux, ce qui permettra une meilleure

qualité et une meilleure sécurité des dispositifs.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

VN : Et comme l’arrivée de ces règlements représentaient une petite révolution dans tous les services

qui travaillent sur les dispositifs médicaux au sein de l’AFMPS, le comité de direction a décidé de

dédier un responsable de projet à accompagner le changement au niveau transversal. Toutes les

adaptations nécessaires au niveau processus, législatif, informatiques ainsi que la communication ont

été suivis de manière transversale pour assurer une approche commune et concertée au sein des

différents services concernés. Nous avons débuté avec ce projet dès 2017, avant même la publication

des règlements, afin d’être prêts dans les temps. Le plus grand défi a été de connecter nos

applications avec la base de données européenne. 

En quoi cette nouvelle législation a-t-elle amélioré votre domaine ? 

KM (responsable de la division Dispositifs médicaux) : Ce dont nous sommes très heureux dans la

nouvelle législation, c’est que les obligations des différents acteurs sont définies plus clairement. Y

figurent désormais des articles spécifiques définissant les obligations du fabricant, du mandataire, du

distributeur et de l’importateur. En Belgique, nous avions une législation nationale pour les

distributeurs, mais il n’en existait pas au niveau européen.

Par exemple, désormais les règlements décrivent spécifiquement les éléments que doit contenir un

système qualité et ce qui doit figurer dans le dossier technique. Cela facilite bien entendu

considérablement le travail de nos services d’inspection. Il est beaucoup plus facile de mettre tout le

monde d’accord lorsque tout est clairement défini. Cela laisse également moins de place à

l’interprétation individuelle et donc à la discussion. Mais malheureusement, les nouveaux textes

contiennent encore de nombreux éléments qui prêtent à discussion et à interprétation.

SE (responsable de la cellule Essais cliniques avec dispositifs médicaux de la division recherche et

Développement (usage humain)) : En ce qui concerne les études cliniques, appelées aussi

investigations cliniques et étude des performances, cela change beaucoup. La grande différence, c’est

qu’avec les directives, on se concentrait fort sur le « post marketing », notamment parce que le

fabricant pouvait s’appuyer uniquement sur des données cliniques publiées dans la littérature pour

mettre son dispositif similaire sur le marché.

Avec les deux nouveaux règlements, cela sera plus difficile puisque le fabricant devra prouver qu’il a

eu accès à la documentation technique du dispositif du concurrent auquel ils font référence, pour

utiliser ses données cliniques. Concrètement, cela va augmenter la sécurité des dispositifs médicaux,

ce qui est évidemment très positif. En ce qui concerne les IVD (diagnostiques in vitro), il n’existait pas

grand-chose au niveau des études selon la directive. Avec les nouveaux règlements, on passe d’une

notification à une demande d’autorisation pour ces études avec un ensemble de nouvelles exigences

dans ce contexte.

C’est donc un nouveau monde, tant pour nous que pour les fabricants et les promoteurs. Une autre

modification majeure concernant la certification des dispositifs médicaux in vitro est le passage, pour

un grand nombre de produits, d’une auto-certification à une évaluation par un tiers, appelé organisme

notifié qui contrôlera la documentation technique du dispositif médical concerné avant sa mise sur le

marché. Les données cliniques robustes et fiables devront donc être fournies, engendrant

probablement un plus grand nombre d’études à traiter dans le futur. A nouveau, ceci est dans le but

d’une plus grande sécurité pour les patients.

CD (responsable de la cellule Matériovigilance de la division Vigilance) : La nouvelle législation

constitue une avancée de taille dans plusieurs domaines, mais les plus grands progrès restent à venir.

L’entrée en vigueur définitive de la base de données européenne Eudamed est prévue en 2023. Les

fabricants devront s’enregistrer et enregistrer leurs dispositifs dans cette base de données, ce qui

nous donnera une image plus nette de l’ensemble des fabricants de dispositifs médicaux. Tous les

incidents graves impliquant, entre autres, des dispositifs médicaux, vont être inclus dans une base de

données européenne. Rassembler toutes les données en Europe permettra bien sûr d’enquêter bien

mieux sur les incidents. Les fabricants devront également rendre compte chaque année de toutes les

activités qu’ils mènent après la mise sur le marché de leurs produits. Cela représente un véritable

progrès.

La nouvelle législation est donc clairement une progression, mais quel impact cela a-t-il

dans la pratique sur vos tâches quotidiennes ? 

AJ : Dans mon service, tous les processus doivent être renouvelés. Tout doit changer car les

notifications passeront désormais par Eudamed. La charge administrative est transférée chez l’acteur.

De notre côté, nous serons plus dans une surveillance du marché, en surveillant les dispositifs

enregistrés dans Eudamed : actions à thème, coordination avec la DG Inspection … Nous allons

vraiment changer notre manière de travailler.

KM : Nous devons effectivement adapter nos procédures, mais la manière d’inspecter ne change pas

complètement. Comme l’a dit mon collègue Christophe, le changement majeur viendra de l’entrée en

vigueur de la base de données Eudamed. Nous pourrons alors enfin connaître tous nos acteurs, car

pour l’instant, tous les importateurs, mandataires ou fabricants, ne sont pas tenus de s’enregistrer. Il

sera beaucoup plus aisé d’organiser des inspections si nous disposons de données exactes. Avoir une

meilleure connaissance de notre marché représente une amélioration de taille pour nous.

Comment la nouvelle législation affectera-t-elle la charge de travail ? 

CD : Celle-ci a fortement augmenté. De nouvelles tâches nous ont été attribuées dans la nouvelle

législation. Notre rôle de contrôle s’élargit également. L’importance de la coopération aussi. Les

nouveaux règlements décrivent de manière beaucoup plus claire la manière dont nous devons

coopérer, élaborer des plans, travailler avec d’autres États membres. L’année dernière, 33 guides ont

été publiés pour la nouvelle législation. Nous avons élaboré et vérifié ces textes en coopération avec

les autres États membres. 

SE : La charge de travail a clairement augmenté pour tout le monde. D’autant plus qu’on est passé de

directives européennes avec transposition nationale à des règlements européens plus stricts, ce qui

nous oblige à avoir aussi plus de consensus au niveau de l’Union européenne : guidance,

interprétation commune, collaboration plus étroite, coordination de certaines évaluations …

CD : La nouvelle législation concerne différents acteurs, mais surtout les fabricants. On oublie souvent

que nous sommes responsables de tous les intervenants. Pour les distributeurs, les fabricants, certains

hôpitaux, les médecins aussi. Nous devons essayer d’obtenir leur adhésion à l’ensemble du texte.

Nous devons élaborer une législation supplémentaire, mais aussi expliquer comment cette législation

est structurée, ce qui a changé. Il y a donc beaucoup à faire pour que les stakeholders connaissent la

législation et la suivent correctement.

AJ : La charge de travail est conséquente pour tous les acteurs de terrain mais aussi pour les autorités

compétentes, les organismes notifiés et même la Commission européenne. La charge de travail a

même augmenté pour tout le monde : on parle de quintupler le besoin en ressources humaines. Cela

va demander à chacun de s’adapter et de se réorganiser, ce qui va prendre un peu de temps.

Connaissez-vous d’autres difficultés que le secteur doit encore surmonter ? 

AJ : Les stakeholders ne sont pas ravis. Plus de sécurité passe par plus de contrôle par des

organismes notifiés. Ce qui veut dire des procédures plus longues, d’autant que cela augmente

énormément la charge de travail des organismes notifiés. Tout est chamboulé. 

SE : Tous ces changements engendrent un coût significatif pour le secteur. Ce qui pourrait avoir une

répercussion sur le marché … 

KM : Nous sommes confrontés au risque que les entreprises doivent opérer des choix économiques et

renoncent à de nombreux produits. Ces signaux nous sont souvent rapportés actuellement. Les

produits qui sont déjà sur le marché devront également être adaptés ou recertifiés en raison de la

nouvelle législation. Si le bénéfice ne le justifie pas au niveau économique, les fabricants devront faire

un choix difficile.

Donc… Davantage de travail pour tous, mais aussi de transparence et de garanties

sanitaires. Pour conclure, tournons-nous vers l’avenir. Que reste-t-il à faire maintenant que

la nouvelle législation est entrée en vigueur ? 

CD : Pour l’instant, nous attendons surtout l’entrée en vigueur complète de la base de données

Eudamed en 2023. Nous avons retravaillé l’ensemble de notre système ICT pour les programmes et

les bases de données. La base de données est déjà partiellement active, mais son utilisation est

volontaire et non obligatoire. Dès l’année prochaine, tous les acteurs s’y inscriront, et installeront leurs

dispositifs. Nous aurons alors vraiment une idée claire du marché européen. Ce sera vraiment un

nouveau départ.

Retour en haut
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Het complexe domein van medische
hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

“Het is belangrijk om te weten dat het domein van de medische hulpmiddelen
zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen medische hulpmiddelen op de
markt”

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen en

in 2022 treden ook nieuwe regels in werking voor in-vitro diagnostica. De nieuwe

wetgeving brengt heel wat wijzigingen met zich mee, zo kunnen producten nu in een

andere risicoklasse vallen en moeten ze aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen

voldoen. De nieuwe Europese wetgeving heeft dus een grote invloed op fabrikanten,

importeurs, distributeurs en alle andere actoren in de industrie. Ook bij het FAGG zijn heel

wat procedures aangepast en werden er nieuwe taken opgenomen. Collega’s Alexandre

Jauniaux, Christophe Driesmans, Katrien Martens, Steve Eglem en Valerie Nys vertellen

over de voorbereiding en de stand van zaken van de nieuwe wetgeving.

Hoe zat de wetgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica vroeger in

elkaar? 

AJ (verantwoordelijke van de afdeling Gezondheidsproducten): Eerst en vooral is het belangrijk om te

weten dat het domein van de medische hulpmiddelen zeer groot is: er zijn meer dan twee miljoen

medische hulpmiddelen op de markt. Vóór de nieuwe verordeningen, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, in werking traden volgden we drie Europese richtlijnen. 

Ten eerste was er Richtlijn 93/42/EEG die van toepassing was op alle medische hulpmiddelen. Dat

ging over bijna alles met een diagnostisch of therapeutisch doeleinde: van software tot medische

hulpmiddelen om diagnoses te stellen of medische hulpmiddelen voor anticonceptie. 

Ten tweede was er Richtlijn 90/385/EEG die van toepassing was op actieve implanteerbare medische

hulpmiddelen. Dat zijn hulpmiddelen die afhankelijk zijn van een andere energiebron dan de mens of

de zwaartekracht: het gaat dus voornamelijk over hulpmiddelen met aangedreven batterijen, zoals

pacemakers. 

Tot slot was er Richtlijn 98/79/EEG over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dat zijn

hulpmiddelen die worden gebruikt om fysiologische parameters te bepalen, zoals PCR-, antigene of

serologische testen om COVID-19 op te sporen. 

Die drie richtlijnen waren van toepassing op alles wat met medische hulpmiddelen te maken had, van

de fabricage tot het gebruik en het op de markt brengen.

Steve Eglem – Katrien Martens – Valérie Nys – Alexandre Jauniaux – Christophe Driesmans

Waarom was er nood aan die nieuwe wetgeving? Wat was het doel precies? 

AJ: De twee verordeningen die sinds 2017 zijn gepubliceerd, Verordening (EU) 2017/745 en

Verordening (EU) 2017/746, moeten zorgen voor meer transparantie van de gegevens over medische

hulpmiddelen, en ze moeten ook de traceerbaarheid en veiligheid van medische hulpmiddelen

verbeteren. In het kader van de twee verordeningen werd de Eudamed-databank gerealiseerd

waarmee de verschillende autoriteiten die bevoegd zijn voor medische hulpmiddelen, actoren en het

publiek toegang krijgen tot gemeenschappelijke en gedeelde specifieke gegevens over medische

hulpmiddelen. Dat zal op termijn leiden tot een betere kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen.

VN: De komst van de nieuwe wetgeving betekende een kleine revolutie binnen alle diensten van het

FAGG die zich met medische hulpmiddelen bezighouden. Daarom heeft het directiecomité beslist om

een projectleider aan te stellen om de veranderingen op transversaal niveau te begeleiden. Alle

noodzakelijke aanpassingen aan processen, wetgeving, IT en communicatie werden transversaal

opgevolgd om een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak binnen de verschillende betrokken

diensten te garanderen. We zijn in 2017 met dit project begonnen, nog vóór de bekendmaking van de

verordeningen, om op tijd klaar te zijn. De grootste uitdaging was zonder twijfel de verbinding van

onze applicaties met de Europese databank Eudamed.

Wat is er door die nieuwe wetgeving verbeterd voor jullie domein? 

KM (verantwoordelijke van de afdeling Medische Hulpmiddelen): Waar we heel tevreden over zijn in

de nieuwe wetgeving is dat de verplichtingen van de verschillende actoren duidelijker zijn

omschreven. Er staan nu specifieke artikels in met de verplichtingen voor de fabrikant, de

gemachtigde, de distributeur en de invoerder. In België hadden we voor distributeurs wel nationale

wetgeving, maar op Europees niveau was dat er niet. 

Nu wordt in de verordeningen bijvoorbeeld specifiek beschreven welke elementen een

kwaliteitssysteem moet bevatten en wat er in het technisch dossier moet staan. Voor onze

inspectiediensten maakt dat het werk natuurlijk een stuk gemakkelijker. Als alles duidelijk wordt

omschreven, is het veel gemakkelijker om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Daardoor is er ook

minder ruimte voor eigen interpretatie en dus minder ruimte voor discussie. Al staan er in de nieuwe

teksten spijtig genoeg toch nog heel wat elementen in die wel voor discussie en interpretatie vatbaar

zijn.

SE (verantwoordelijke van de Cel Klinische Proeven met Medische Hulpmiddelen van de afdeling

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik): Wat de klinische studies betreft, ook wel klinisch

onderzoek en prestatieonderzoek genoemd, verandert er veel. Het grote verschil is dat de nadruk bij

de richtlijnen sterk lag op de fasen nadat het medisch hulpmiddel op de markt was gebracht. Dat

kwam voornamelijk omdat de fabrikant zich uitsluitend kon baseren op klinische gegevens die in

literatuur waren gepubliceerd om een gelijkaardig hulpmiddel in de handel te brengen. 

Met de twee nieuwe verordeningen wordt dit moeilijker, aangezien de fabrikant zal moeten bewijzen

dat hij of zij effectief toegang had tot de technische documentatie van het hulpmiddel van de

concurrent waarnaar hij of zij verwijst, vóór die klinische gegevens kunnen worden gebruikt. In de

praktijk zal dit de veiligheid van medische hulpmiddelen verhogen, wat uiteraard zeer positief is. Voor

in-vitro diagnostica (IVD’s) was er in de richtlijn, buiten de meldingen, weinig vastgelegd over klinisch

onderzoek. Met de nieuwe verordeningen is nu een vergunningsaanvraag verplicht en dat brengt een

reeks nieuwe eisen met zich mee. 

Het is dus een hele aanpassing, zowel voor ons als voor de fabrikanten en sponsors. Een andere

belangrijke verandering zien we bij de certificering van in-vitro diagnostica. Vroeger was auto-

certificatie mogelijk, maar nu is een beoordeling door een derde partij, een aangemelde instantie

nodig. Die zal de technische documentatie van het betrokken medische hulpmiddel controleren vóór

het in de handel wordt gebracht. Er zullen dus degelijke en betrouwbare klinische gegevens moeten

worden verstrekt. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat er in de toekomst veel meer studies

moeten worden verwerkt. Maar die maatregelen zijn natuurlijk allemaal in het belang van de veiligheid

van de patiënt.

CD (verantwoordelijke van de cel Materiovigilantie van de afdeling Vigilantie): De nieuwe wetgeving is

een grote vooruitgang op verschillende vlakken, maar de grootste vooruitgang moet nog komen. In

2023 treedt de Europese databank Eudamed definitief in werking. Fabrikanten zullen zichzelf en hun

hulpmiddelen moeten registreren in die databank waardoor we een duidelijker beeld krijgen van alle

fabrikanten van medische hulpmiddelen. Onder andere alle ernstige incidenten met medische

hulpmiddelen gaan ook in een Europese databank worden opgenomen. Als je alle gegevens binnen

Europa samenlegt, geeft dat natuurlijk de mogelijkheid om incidenten veel beter te onderzoeken.

Fabrikanten zullen ook elk jaar een stand van zaken moeten geven over alle activiteiten die zij doen

nadat hun producten op de markt zijn gebracht. Dat is toch een hele vooruitgang.

De nieuwe verordeningen zijn dus duidelijk een vooruitgang, maar welke impact heeft dat

in de praktijk op jullie dagelijkse taken? 

AJ: Binnen mijn dienst hebben we alle processen moeten aanpassen. Alle meldingen gaan nu via de

Eudamed-databank waardoor de administratieve last wordt verschoven naar de actoren. Aan onze

kant zullen we ons meer bezighouden met markttoezicht, monitoring van geregistreerde hulpmiddelen

in Eudamed: thematische acties, coördinatie met het directoraat-generaal Inspectie … We zullen onze

manier van werken dus helemaal moeten veranderen.

KM: We moeten inderdaad onze procedures aanpassen, maar de manier van inspecteren verandert

niet volledig. Zoals collega Christophe al zei, zal de grote wijziging er komen als de databank

Eudamed in werking treedt. Dan gaan we eindelijk al onze actoren kennen, want op dit moment moet

nog niet elke invoerder, gemachtigde of fabrikant zich registreren. Als we exacte gegevens hebben,

zal het veel gemakkelijker zijn om inspecties te organiseren. Dat gaat voor ons een grote verbetering

zijn om een betere kennis te krijgen over onze markt.

Welke invloed heeft de nieuwe wetgeving op de werklast? 

CD: Die is sterk verhoogd. Door de nieuwe wetgeving zijn nieuwe taken naar ons toegeschoven. Er

zijn ook meer zaken waarop we moeten controleren. Samenwerken is ook veel belangijker. De nieuwe

verordeningen beschrijven veel duidelijker hoe we moeten samenwerken, hoe we plannen moeten

opstellen, hoe we moeten werken met andere lidstaten. Er zijn vorig jaar 33 gidsen gepubliceerd voor

de nieuwe wetgeving. We hebben samengewerkt met de andere lidstaten om deze teksten op te

stellen en te verifiëren.

SE: De werkdruk is voor iedereen duidelijk toegenomen. Vooral omdat we nu zijn overgestapt van

Europese richtlijnen met een omkadering in de nationale wetgeving naar strengere Europese

wetgeving. Dat vereist ook meer eensgezindheid op Europees niveau: richtsnoeren, een

gemeenschappelijke interpretatie, nauwere samenwerking, coördinatie van bepaalde beoordelingen …

CD: De nieuwe verordeningen gaan over verscheidene actoren, maar voornamelijk over fabrikanten.

Er wordt vaak vergeten dat wij verantwoordelijk zijn voor iedereen. Voor distributeurs, fabrikanten,

een deel ziekenhuizen, dokters ook. Wij moeten die proberen mee te krijgen met heel het verhaal. Wij

moeten extra wetgeving schrijven, maar ook uitleggen hoe die wetgeving in elkaar zit, wat er is

veranderd. Dus daar komen heel wat taken bij zodat de stakeholders de wetgeving kennen en goed

volgen.

AJ: De werklast is zwaar voor alle actoren in het veld, maar ook voor de bevoegde autoriteiten, de

aangemelde instanties en zelfs de Europese Commissie. De werklast is echt voor iedereen

toegenomen: er is sprake van een vervijfvoudiging van de werklast voor het personeel. Maar dat geldt

voor iedereen en zal de nodige reorganisatie en tijd vergen.

Zien jullie ook moeilijkheden die de sector nog moet overbruggen? 

AJ: De actoren zijn niet zo blij. Meer veiligheid betekent meer controle door aangemelde instanties.

Dat betekent langere procedures, en ook de werklast bij de aangemelde instanties neemt hierdoor

enorm toe. Alles wordt een beetje overhoop gehaald.

SE: Al die veranderingen veroorzaken ook aanzienlijke kosten voor de sector. En dat kan op termijn

gevolgen hebben voor de markt …

KM: We zitten dan met het risico dat bedrijven economische keuzes gaan moeten maken en er heel

wat producten gaan tussenuit vallen. Die signalen horen wij nu vaak. Producten die al op de markt

zijn, moeten door de nieuwe wetgeving ook worden aangepast of ze moeten opnieuw worden

gecertificeerd. Als dat economisch niet opweegt tegen de winst zullen fabrikanten een moeilijke keuze

moeten maken.

Dus … meer werk voor iedereen, maar meer transparantie en garanties voor de gezondheid.

Om af te sluiten, laten we vooruitblikken naar de toekomst. Wat moet er nog gebeuren nu

de nieuwe wetgeving in werking is getreden? 

CD: Op dit moment kijken we vooral uit naar de volledige inwerkingtreding van de Eudamed-databank

in 2023. We hebben daarvoor ons hele ICT-systeem voor programma’s en databanken herwerkt. De

databank is al gedeeltelijk actief, maar het gebruik is vrijwillig en niet verplicht. Vanaf volgend jaar

gaan alle actoren zichzelf en hun hulpmiddelen daarin registreren. Dan gaan we echt een goed zicht

hebben op de Europese markt. Dat gaat echt een nieuwe start zijn.

Terug naar boven
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De markt voor diergeneesmiddelen
verbeteren

“De markt voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt veel van de
geneesmiddelenmarkt voor mensen, het was dus dringend tijd om de wetgeving
te herzien. De nieuwe wetgeving stimuleert innovatie zodat er meer nieuwe
producten op de markt komen en de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen
stijgt”

Op 28 januari 2022 trad de nieuwe Europese Verordening (EU) 2019/6 voor

diergeneesmiddelen in werking. Het belangrijkste doel van deze wetgeving is de

volksgezondheid, de diergezondheid en het leefmilieu beschermen. Iedereen die ook maar

iets met diergeneesmiddelen te maken zal deze verandering voelen: fabrikanten,

distributeurs, vergunninghouders, dierenartsen, apothekers en veehouders. Voor de

realisatie van de nieuwe wetgeving gebeurde heel wat voorbereidend werk op Europees

en Belgisch niveau, waaraan het FAGG actief meewerkte. Dries Minne, verantwoordelijke

van de afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik, nam deel aan de

onderhandelingen in de Europese Raad en verdedigde met zijn collega’s de Belgische

positie in verschillende werkgroepen. Hij vertelt over het project dat al meer dan tien jaar

loopt en wat er in de laatste rechte lijn in 2021 nog allemaal is verwezenlijkt.

Dries Minne

Waarom was er nood aan nieuwe wetgeving voor

diergeneesmiddelen? 

De vorige wetgeving dateert van 2004 en de markt

voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt

veel van de geneesmiddelenmarkt voor mensen, het

was dus dringend tijd om de wetgeving te herzien. Het

belangrijkste doel is natuurlijk de gezondheid van

dieren bewaken, maar we hebben er ook voor gezorgd

dat bepaalde procedures eenvoudiger worden. Zo is het

de bedoeling om de administratieve lasten te

verminderen, zowel voor vergunninghouders als voor

de overheid. De nieuwe wetgeving stimuleert ook

innovatie zodat er meer nieuwe producten op de markt

komen en daardoor de beschikbaarheid van

diergeneesmiddelen stijgt.

Net zoals voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is er ook in de diergeneeskunde een probleem

van beschikbaarheid. Maar bij diergeneesmiddelen is dat probleem nog veel groter omdat we met

zoveel verschillende diersoorten zitten. Voor mensen zijn er tien keer zoveel geneesmiddelen vergund

als er voor alle diersoorten samen zijn vergund. Het gamma diergeneesmiddelen is dan ook enorm

ruim: er bestaan geneesmiddelen voor bijen en zelfs voor olifanten en alle diersoorten daartussen.

Door de interne Europese markt te verbeteren, kunnen we er ook voor zorgen dat producten

gemakkelijker kunnen circuleren van het ene land naar het andere en daardoor kunnen we het

probleem van onbeschikbaarheden een beetje wegwerken.

Een nieuwe Europese wetgeving wordt natuurlijk niet van vandaag op morgen op poten

gezet. Wat is er de voorbije jaren al gebeurd om Verordening (EU) 2019/6 voor te

bereiden? 

Het werk is eigenlijk al begonnen in 2010. Toen heeft de Europese Commissie een publieksconsultatie

gedaan over wat er moest verbeteren aan de wetgeving rond diergeneesmiddelen. Op basis van deze

publieksconsultatie en een impactanalyse heeft de Europese Commissie in 2014 een eerste voorstel

van nieuwe wetgeving opgesteld. In parallel werd er vervolgens ter hoogte van de Europese Raad en

het Europees Parlement gedebatteerd over wijzigingsvoorstellen. Dat hele proces heeft bijna vier jaar

geduurd. Daarna kwamen nog onderhandelingen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie en

het Europees Parlement. Die onderhandelingen zijn afgelopen in december 2018. 

De definitieve versie van de Verordening (EU) 2019/6 is dan gepubliceerd in januari 2019 en telt

honderdzestig artikels. Dat klinkt niet zo veel, maar eigenlijk bepalen die echt alles op het niveau van

diergeneesmiddelen. Van de klinische proeven met diergeneesmiddelen over de fabricage, de

vergunning, en de distributie ervan, maar ook alles wat erna komt zoals farmacovigilantie en het goed

gebruik van het geneesmiddel. De hele cyclus van het diergeneesmiddel wordt eigenlijk volledig

bepaald in die verordening.

De Verordening (EU) 2019/6 zou drie jaar later in werking treden, in januari 2022. Wat

moest er in de tussentijd nog gebeuren? 

Die implementatieperiode lijkt lang, maar naast de verordening moesten nog verschillende

uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt die in detail beschrijven hoe bepaalde procedures werken. Die

wetgeving moest tijdens die drie jaar nog worden opgemaakt op Europees niveau. De lidstaten

hadden ook tijd nodig om de nationale wetgeving aan te passen. Er werd ook voorzien om een aantal

Europese databanken te ontwikkelen. Zoals de Union Product Database waarin alle Europese vergunde

diergeneesmiddelen terechtkomen. Dat moest allemaal in orde zijn als de Verordening (EU) 2019/6 in

werking trad. 

Begin 2021 hadden we op het vlak van de nationale wetgeving alle stakeholders geraadpleegd over de

implementatie van de Europese wetgeving in onze nationale wetgeving. Niet alleen met nationale

stakeholders, maar ook met de zusterorganisaties, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid. Op basis van al die feedback zijn we in 2021

gestart met het schrijven van de nationale wet en het koninklijk besluit.

De expertise van het FAGG over diergeneesmiddelen valt daarbij niet te onderschatten. 

Dat klopt. Ikzelf ben in 2019 verkozen tot voorzitter van de Legislation Subgroup van de

Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, diergeneesmiddelen

en ook in andere werkgroepen namen vertegenwoordigers van het FAGG actief deel aan de discussies.

We hebben ook een belangrijke invloed gehad op de discussies op Europees niveau. 

Als relatief kleine lidstaat hebben we altijd boven ons gewicht gebokst. Zo hebben we er mee voor

gezorgd dat het aantal vereisten voor de verpakking van diergeneesmiddelen in de nieuwe

Verordening (EU) 2019/6 heel sterk is verminderd ten opzichte van vroeger. Daar hebben wij echt

veel druk op uitgeoefend. Omdat we drie landstalen hebben, zijn we veel kritischer om na te denken

wat er echt noodzakelijk is op die verpakking. Hoe minder er op de verpakking moet staan, hoe

gemakkelijker het is voor firma’s om meertalige verpakkingen te maken. Dat drukt niet alleen de

kosten, maar zorgt ook weer voor een gemakkelijke circulatie van geneesmiddelen binnen de

Europese markt.

Hoeveel werk is dat in de praktijk geweest voor uw afdeling? 

Dat valt zeker niet te onderschatten. Onze mensen moesten in 2021 intern worden opgeleid zodat

iedereen goed op de hoogte was over wat er zou veranderen. We hebben ook een paar infosessies

georganiseerd voor onze stakeholders. In de mate van het mogelijke hebben we onze procedures al

aangepast. Maar het grootste werk in 2021 was het voorbereiden van onze interne databanken op de

nieuwe Union Product Database. 

Al onze gegevens van onze nationale producten moesten worden overgezet naar die nieuwe databank.

Dat lijkt eenvoudig, maar dat was eigenlijk een gigantisch ICT-project. Naast de routinetaken die

bleven voortlopen bij onze afdeling hebben al mijn medewerkers minstens twintig procent van hun tijd

aan het project gewerkt. Binnen het FAGG was dat ook een heel transversaal project. Niet alleen onze

afdeling was betrokken, maar ook de afdelingen Evaluatoren, Vigilantie, Goed Gebruik net als de

afdelingen van het DG Inspectie. En natuurlijk mogen we de afdelingen Wetgeving en Geschillen en

ICT niet vergeten.

De nieuwe Europese verordening is ondertussen in werking getreden. Wat moet er nu nog

gebeuren? 

Op Europees niveau zijn alle handleidingen samen met de farmaceutische sector uitgewerkt. Het is

belangrijk dat dat al op punt staat zodat we de nieuwe procedures kunnen hanteren. De ICT-tools,

zoals de Union Product Database, moeten nog verder worden ontwikkeld en verder worden verbeterd.

De versies die nu zijn gepubliceerd zijn echt de basis. De functionaliteit moet nog enorm verbeteren.

Daar kunnen we op termijn veel winst uit halen. De vereenvoudiging van procedures betekent voor

iedereen minder administratieve lasten en dat is één van de belangrijkste doelstellingen van deze

nieuwe wetgeving voor diergeneesmiddelen.
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De markt voor diergeneesmiddelen
verbeteren

“De markt voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt veel van de
geneesmiddelenmarkt voor mensen, het was dus dringend tijd om de wetgeving
te herzien. De nieuwe wetgeving stimuleert innovatie zodat er meer nieuwe
producten op de markt komen en de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen
stijgt”

Op 28 januari 2022 trad de nieuwe Europese Verordening (EU) 2019/6 voor

diergeneesmiddelen in werking. Het belangrijkste doel van deze wetgeving is de

volksgezondheid, de diergezondheid en het leefmilieu beschermen. Iedereen die ook maar

iets met diergeneesmiddelen te maken zal deze verandering voelen: fabrikanten,

distributeurs, vergunninghouders, dierenartsen, apothekers en veehouders. Voor de

realisatie van de nieuwe wetgeving gebeurde heel wat voorbereidend werk op Europees

en Belgisch niveau, waaraan het FAGG actief meewerkte. Dries Minne, verantwoordelijke

van de afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik, nam deel aan de

onderhandelingen in de Europese Raad en verdedigde met zijn collega’s de Belgische

positie in verschillende werkgroepen. Hij vertelt over het project dat al meer dan tien jaar

loopt en wat er in de laatste rechte lijn in 2021 nog allemaal is verwezenlijkt.

Dries Minne

Waarom was er nood aan nieuwe wetgeving voor

diergeneesmiddelen? 

De vorige wetgeving dateert van 2004 en de markt

voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt

veel van de geneesmiddelenmarkt voor mensen, het

was dus dringend tijd om de wetgeving te herzien. Het

belangrijkste doel is natuurlijk de gezondheid van

dieren bewaken, maar we hebben er ook voor gezorgd

dat bepaalde procedures eenvoudiger worden. Zo is het

de bedoeling om de administratieve lasten te

verminderen, zowel voor vergunninghouders als voor

de overheid. De nieuwe wetgeving stimuleert ook

innovatie zodat er meer nieuwe producten op de markt

komen en daardoor de beschikbaarheid van

diergeneesmiddelen stijgt.

Net zoals voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is er ook in de diergeneeskunde een probleem

van beschikbaarheid. Maar bij diergeneesmiddelen is dat probleem nog veel groter omdat we met

zoveel verschillende diersoorten zitten. Voor mensen zijn er tien keer zoveel geneesmiddelen vergund

als er voor alle diersoorten samen zijn vergund. Het gamma diergeneesmiddelen is dan ook enorm

ruim: er bestaan geneesmiddelen voor bijen en zelfs voor olifanten en alle diersoorten daartussen.

Door de interne Europese markt te verbeteren, kunnen we er ook voor zorgen dat producten

gemakkelijker kunnen circuleren van het ene land naar het andere en daardoor kunnen we het

probleem van onbeschikbaarheden een beetje wegwerken.

Een nieuwe Europese wetgeving wordt natuurlijk niet van vandaag op morgen op poten

gezet. Wat is er de voorbije jaren al gebeurd om Verordening (EU) 2019/6 voor te

bereiden? 

Het werk is eigenlijk al begonnen in 2010. Toen heeft de Europese Commissie een publieksconsultatie

gedaan over wat er moest verbeteren aan de wetgeving rond diergeneesmiddelen. Op basis van deze

publieksconsultatie en een impactanalyse heeft de Europese Commissie in 2014 een eerste voorstel

van nieuwe wetgeving opgesteld. In parallel werd er vervolgens ter hoogte van de Europese Raad en

het Europees Parlement gedebatteerd over wijzigingsvoorstellen. Dat hele proces heeft bijna vier jaar

geduurd. Daarna kwamen nog onderhandelingen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie en

het Europees Parlement. Die onderhandelingen zijn afgelopen in december 2018. 

De definitieve versie van de Verordening (EU) 2019/6 is dan gepubliceerd in januari 2019 en telt

honderdzestig artikels. Dat klinkt niet zo veel, maar eigenlijk bepalen die echt alles op het niveau van

diergeneesmiddelen. Van de klinische proeven met diergeneesmiddelen over de fabricage, de

vergunning, en de distributie ervan, maar ook alles wat erna komt zoals farmacovigilantie en het goed

gebruik van het geneesmiddel. De hele cyclus van het diergeneesmiddel wordt eigenlijk volledig

bepaald in die verordening.

De Verordening (EU) 2019/6 zou drie jaar later in werking treden, in januari 2022. Wat

moest er in de tussentijd nog gebeuren? 

Die implementatieperiode lijkt lang, maar naast de verordening moesten nog verschillende

uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt die in detail beschrijven hoe bepaalde procedures werken. Die

wetgeving moest tijdens die drie jaar nog worden opgemaakt op Europees niveau. De lidstaten

hadden ook tijd nodig om de nationale wetgeving aan te passen. Er werd ook voorzien om een aantal

Europese databanken te ontwikkelen. Zoals de Union Product Database waarin alle Europese vergunde

diergeneesmiddelen terechtkomen. Dat moest allemaal in orde zijn als de Verordening (EU) 2019/6 in

werking trad. 

Begin 2021 hadden we op het vlak van de nationale wetgeving alle stakeholders geraadpleegd over de

implementatie van de Europese wetgeving in onze nationale wetgeving. Niet alleen met nationale

stakeholders, maar ook met de zusterorganisaties, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid. Op basis van al die feedback zijn we in 2021

gestart met het schrijven van de nationale wet en het koninklijk besluit.

De expertise van het FAGG over diergeneesmiddelen valt daarbij niet te onderschatten. 

Dat klopt. Ikzelf ben in 2019 verkozen tot voorzitter van de Legislation Subgroup van de

Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, diergeneesmiddelen

en ook in andere werkgroepen namen vertegenwoordigers van het FAGG actief deel aan de discussies.

We hebben ook een belangrijke invloed gehad op de discussies op Europees niveau. 

Als relatief kleine lidstaat hebben we altijd boven ons gewicht gebokst. Zo hebben we er mee voor

gezorgd dat het aantal vereisten voor de verpakking van diergeneesmiddelen in de nieuwe

Verordening (EU) 2019/6 heel sterk is verminderd ten opzichte van vroeger. Daar hebben wij echt

veel druk op uitgeoefend. Omdat we drie landstalen hebben, zijn we veel kritischer om na te denken

wat er echt noodzakelijk is op die verpakking. Hoe minder er op de verpakking moet staan, hoe

gemakkelijker het is voor firma’s om meertalige verpakkingen te maken. Dat drukt niet alleen de

kosten, maar zorgt ook weer voor een gemakkelijke circulatie van geneesmiddelen binnen de

Europese markt.

Hoeveel werk is dat in de praktijk geweest voor uw afdeling? 

Dat valt zeker niet te onderschatten. Onze mensen moesten in 2021 intern worden opgeleid zodat

iedereen goed op de hoogte was over wat er zou veranderen. We hebben ook een paar infosessies

georganiseerd voor onze stakeholders. In de mate van het mogelijke hebben we onze procedures al

aangepast. Maar het grootste werk in 2021 was het voorbereiden van onze interne databanken op de

nieuwe Union Product Database. 

Al onze gegevens van onze nationale producten moesten worden overgezet naar die nieuwe databank.

Dat lijkt eenvoudig, maar dat was eigenlijk een gigantisch ICT-project. Naast de routinetaken die

bleven voortlopen bij onze afdeling hebben al mijn medewerkers minstens twintig procent van hun tijd

aan het project gewerkt. Binnen het FAGG was dat ook een heel transversaal project. Niet alleen onze

afdeling was betrokken, maar ook de afdelingen Evaluatoren, Vigilantie, Goed Gebruik net als de

afdelingen van het DG Inspectie. En natuurlijk mogen we de afdelingen Wetgeving en Geschillen en

ICT niet vergeten.

De nieuwe Europese verordening is ondertussen in werking getreden. Wat moet er nu nog

gebeuren? 

Op Europees niveau zijn alle handleidingen samen met de farmaceutische sector uitgewerkt. Het is

belangrijk dat dat al op punt staat zodat we de nieuwe procedures kunnen hanteren. De ICT-tools,

zoals de Union Product Database, moeten nog verder worden ontwikkeld en verder worden verbeterd.

De versies die nu zijn gepubliceerd zijn echt de basis. De functionaliteit moet nog enorm verbeteren.

Daar kunnen we op termijn veel winst uit halen. De vereenvoudiging van procedures betekent voor

iedereen minder administratieve lasten en dat is één van de belangrijkste doelstellingen van deze

nieuwe wetgeving voor diergeneesmiddelen.
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De markt voor diergeneesmiddelen
verbeteren

“De markt voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt veel van de
geneesmiddelenmarkt voor mensen, het was dus dringend tijd om de wetgeving
te herzien. De nieuwe wetgeving stimuleert innovatie zodat er meer nieuwe
producten op de markt komen en de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen
stijgt”

Op 28 januari 2022 trad de nieuwe Europese Verordening (EU) 2019/6 voor

diergeneesmiddelen in werking. Het belangrijkste doel van deze wetgeving is de

volksgezondheid, de diergezondheid en het leefmilieu beschermen. Iedereen die ook maar

iets met diergeneesmiddelen te maken zal deze verandering voelen: fabrikanten,

distributeurs, vergunninghouders, dierenartsen, apothekers en veehouders. Voor de

realisatie van de nieuwe wetgeving gebeurde heel wat voorbereidend werk op Europees

en Belgisch niveau, waaraan het FAGG actief meewerkte. Dries Minne, verantwoordelijke

van de afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik, nam deel aan de

onderhandelingen in de Europese Raad en verdedigde met zijn collega’s de Belgische

positie in verschillende werkgroepen. Hij vertelt over het project dat al meer dan tien jaar

loopt en wat er in de laatste rechte lijn in 2021 nog allemaal is verwezenlijkt.

Dries Minne

Waarom was er nood aan nieuwe wetgeving voor

diergeneesmiddelen? 

De vorige wetgeving dateert van 2004 en de markt

voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt

veel van de geneesmiddelenmarkt voor mensen, het

was dus dringend tijd om de wetgeving te herzien. Het

belangrijkste doel is natuurlijk de gezondheid van

dieren bewaken, maar we hebben er ook voor gezorgd

dat bepaalde procedures eenvoudiger worden. Zo is het

de bedoeling om de administratieve lasten te

verminderen, zowel voor vergunninghouders als voor

de overheid. De nieuwe wetgeving stimuleert ook

innovatie zodat er meer nieuwe producten op de markt

komen en daardoor de beschikbaarheid van

diergeneesmiddelen stijgt.

Net zoals voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is er ook in de diergeneeskunde een probleem

van beschikbaarheid. Maar bij diergeneesmiddelen is dat probleem nog veel groter omdat we met

zoveel verschillende diersoorten zitten. Voor mensen zijn er tien keer zoveel geneesmiddelen vergund

als er voor alle diersoorten samen zijn vergund. Het gamma diergeneesmiddelen is dan ook enorm

ruim: er bestaan geneesmiddelen voor bijen en zelfs voor olifanten en alle diersoorten daartussen.

Door de interne Europese markt te verbeteren, kunnen we er ook voor zorgen dat producten

gemakkelijker kunnen circuleren van het ene land naar het andere en daardoor kunnen we het

probleem van onbeschikbaarheden een beetje wegwerken.

Een nieuwe Europese wetgeving wordt natuurlijk niet van vandaag op morgen op poten

gezet. Wat is er de voorbije jaren al gebeurd om Verordening (EU) 2019/6 voor te

bereiden? 

Het werk is eigenlijk al begonnen in 2010. Toen heeft de Europese Commissie een publieksconsultatie

gedaan over wat er moest verbeteren aan de wetgeving rond diergeneesmiddelen. Op basis van deze

publieksconsultatie en een impactanalyse heeft de Europese Commissie in 2014 een eerste voorstel

van nieuwe wetgeving opgesteld. In parallel werd er vervolgens ter hoogte van de Europese Raad en

het Europees Parlement gedebatteerd over wijzigingsvoorstellen. Dat hele proces heeft bijna vier jaar

geduurd. Daarna kwamen nog onderhandelingen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie en

het Europees Parlement. Die onderhandelingen zijn afgelopen in december 2018. 

De definitieve versie van de Verordening (EU) 2019/6 is dan gepubliceerd in januari 2019 en telt

honderdzestig artikels. Dat klinkt niet zo veel, maar eigenlijk bepalen die echt alles op het niveau van

diergeneesmiddelen. Van de klinische proeven met diergeneesmiddelen over de fabricage, de

vergunning, en de distributie ervan, maar ook alles wat erna komt zoals farmacovigilantie en het goed

gebruik van het geneesmiddel. De hele cyclus van het diergeneesmiddel wordt eigenlijk volledig

bepaald in die verordening.

De Verordening (EU) 2019/6 zou drie jaar later in werking treden, in januari 2022. Wat

moest er in de tussentijd nog gebeuren? 

Die implementatieperiode lijkt lang, maar naast de verordening moesten nog verschillende

uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt die in detail beschrijven hoe bepaalde procedures werken. Die

wetgeving moest tijdens die drie jaar nog worden opgemaakt op Europees niveau. De lidstaten

hadden ook tijd nodig om de nationale wetgeving aan te passen. Er werd ook voorzien om een aantal

Europese databanken te ontwikkelen. Zoals de Union Product Database waarin alle Europese vergunde

diergeneesmiddelen terechtkomen. Dat moest allemaal in orde zijn als de Verordening (EU) 2019/6 in

werking trad. 

Begin 2021 hadden we op het vlak van de nationale wetgeving alle stakeholders geraadpleegd over de

implementatie van de Europese wetgeving in onze nationale wetgeving. Niet alleen met nationale

stakeholders, maar ook met de zusterorganisaties, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid. Op basis van al die feedback zijn we in 2021

gestart met het schrijven van de nationale wet en het koninklijk besluit.

De expertise van het FAGG over diergeneesmiddelen valt daarbij niet te onderschatten. 

Dat klopt. Ikzelf ben in 2019 verkozen tot voorzitter van de Legislation Subgroup van de

Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, diergeneesmiddelen

en ook in andere werkgroepen namen vertegenwoordigers van het FAGG actief deel aan de discussies.

We hebben ook een belangrijke invloed gehad op de discussies op Europees niveau. 

Als relatief kleine lidstaat hebben we altijd boven ons gewicht gebokst. Zo hebben we er mee voor

gezorgd dat het aantal vereisten voor de verpakking van diergeneesmiddelen in de nieuwe

Verordening (EU) 2019/6 heel sterk is verminderd ten opzichte van vroeger. Daar hebben wij echt

veel druk op uitgeoefend. Omdat we drie landstalen hebben, zijn we veel kritischer om na te denken

wat er echt noodzakelijk is op die verpakking. Hoe minder er op de verpakking moet staan, hoe

gemakkelijker het is voor firma’s om meertalige verpakkingen te maken. Dat drukt niet alleen de

kosten, maar zorgt ook weer voor een gemakkelijke circulatie van geneesmiddelen binnen de

Europese markt.

Hoeveel werk is dat in de praktijk geweest voor uw afdeling? 

Dat valt zeker niet te onderschatten. Onze mensen moesten in 2021 intern worden opgeleid zodat

iedereen goed op de hoogte was over wat er zou veranderen. We hebben ook een paar infosessies

georganiseerd voor onze stakeholders. In de mate van het mogelijke hebben we onze procedures al

aangepast. Maar het grootste werk in 2021 was het voorbereiden van onze interne databanken op de

nieuwe Union Product Database. 

Al onze gegevens van onze nationale producten moesten worden overgezet naar die nieuwe databank.

Dat lijkt eenvoudig, maar dat was eigenlijk een gigantisch ICT-project. Naast de routinetaken die

bleven voortlopen bij onze afdeling hebben al mijn medewerkers minstens twintig procent van hun tijd

aan het project gewerkt. Binnen het FAGG was dat ook een heel transversaal project. Niet alleen onze

afdeling was betrokken, maar ook de afdelingen Evaluatoren, Vigilantie, Goed Gebruik net als de

afdelingen van het DG Inspectie. En natuurlijk mogen we de afdelingen Wetgeving en Geschillen en

ICT niet vergeten.

De nieuwe Europese verordening is ondertussen in werking getreden. Wat moet er nu nog

gebeuren? 

Op Europees niveau zijn alle handleidingen samen met de farmaceutische sector uitgewerkt. Het is

belangrijk dat dat al op punt staat zodat we de nieuwe procedures kunnen hanteren. De ICT-tools,

zoals de Union Product Database, moeten nog verder worden ontwikkeld en verder worden verbeterd.

De versies die nu zijn gepubliceerd zijn echt de basis. De functionaliteit moet nog enorm verbeteren.

Daar kunnen we op termijn veel winst uit halen. De vereenvoudiging van procedures betekent voor

iedereen minder administratieve lasten en dat is één van de belangrijkste doelstellingen van deze

nieuwe wetgeving voor diergeneesmiddelen.

Terug naar boven
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De markt voor diergeneesmiddelen
verbeteren

“De markt voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt veel van de
geneesmiddelenmarkt voor mensen, het was dus dringend tijd om de wetgeving
te herzien. De nieuwe wetgeving stimuleert innovatie zodat er meer nieuwe
producten op de markt komen en de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen
stijgt”

Op 28 januari 2022 trad de nieuwe Europese Verordening (EU) 2019/6 voor

diergeneesmiddelen in werking. Het belangrijkste doel van deze wetgeving is de

volksgezondheid, de diergezondheid en het leefmilieu beschermen. Iedereen die ook maar

iets met diergeneesmiddelen te maken zal deze verandering voelen: fabrikanten,

distributeurs, vergunninghouders, dierenartsen, apothekers en veehouders. Voor de

realisatie van de nieuwe wetgeving gebeurde heel wat voorbereidend werk op Europees

en Belgisch niveau, waaraan het FAGG actief meewerkte. Dries Minne, verantwoordelijke

van de afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik, nam deel aan de

onderhandelingen in de Europese Raad en verdedigde met zijn collega’s de Belgische

positie in verschillende werkgroepen. Hij vertelt over het project dat al meer dan tien jaar

loopt en wat er in de laatste rechte lijn in 2021 nog allemaal is verwezenlijkt.

Dries Minne

Waarom was er nood aan nieuwe wetgeving voor

diergeneesmiddelen? 

De vorige wetgeving dateert van 2004 en de markt

voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt

veel van de geneesmiddelenmarkt voor mensen, het

was dus dringend tijd om de wetgeving te herzien. Het

belangrijkste doel is natuurlijk de gezondheid van

dieren bewaken, maar we hebben er ook voor gezorgd

dat bepaalde procedures eenvoudiger worden. Zo is het

de bedoeling om de administratieve lasten te

verminderen, zowel voor vergunninghouders als voor

de overheid. De nieuwe wetgeving stimuleert ook

innovatie zodat er meer nieuwe producten op de markt

komen en daardoor de beschikbaarheid van

diergeneesmiddelen stijgt.

Net zoals voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is er ook in de diergeneeskunde een probleem

van beschikbaarheid. Maar bij diergeneesmiddelen is dat probleem nog veel groter omdat we met

zoveel verschillende diersoorten zitten. Voor mensen zijn er tien keer zoveel geneesmiddelen vergund

als er voor alle diersoorten samen zijn vergund. Het gamma diergeneesmiddelen is dan ook enorm

ruim: er bestaan geneesmiddelen voor bijen en zelfs voor olifanten en alle diersoorten daartussen.

Door de interne Europese markt te verbeteren, kunnen we er ook voor zorgen dat producten

gemakkelijker kunnen circuleren van het ene land naar het andere en daardoor kunnen we het

probleem van onbeschikbaarheden een beetje wegwerken.

Een nieuwe Europese wetgeving wordt natuurlijk niet van vandaag op morgen op poten

gezet. Wat is er de voorbije jaren al gebeurd om Verordening (EU) 2019/6 voor te

bereiden? 

Het werk is eigenlijk al begonnen in 2010. Toen heeft de Europese Commissie een publieksconsultatie

gedaan over wat er moest verbeteren aan de wetgeving rond diergeneesmiddelen. Op basis van deze

publieksconsultatie en een impactanalyse heeft de Europese Commissie in 2014 een eerste voorstel

van nieuwe wetgeving opgesteld. In parallel werd er vervolgens ter hoogte van de Europese Raad en

het Europees Parlement gedebatteerd over wijzigingsvoorstellen. Dat hele proces heeft bijna vier jaar

geduurd. Daarna kwamen nog onderhandelingen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie en

het Europees Parlement. Die onderhandelingen zijn afgelopen in december 2018. 

De definitieve versie van de Verordening (EU) 2019/6 is dan gepubliceerd in januari 2019 en telt

honderdzestig artikels. Dat klinkt niet zo veel, maar eigenlijk bepalen die echt alles op het niveau van

diergeneesmiddelen. Van de klinische proeven met diergeneesmiddelen over de fabricage, de

vergunning, en de distributie ervan, maar ook alles wat erna komt zoals farmacovigilantie en het goed

gebruik van het geneesmiddel. De hele cyclus van het diergeneesmiddel wordt eigenlijk volledig

bepaald in die verordening.

De Verordening (EU) 2019/6 zou drie jaar later in werking treden, in januari 2022. Wat

moest er in de tussentijd nog gebeuren? 

Die implementatieperiode lijkt lang, maar naast de verordening moesten nog verschillende

uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt die in detail beschrijven hoe bepaalde procedures werken. Die

wetgeving moest tijdens die drie jaar nog worden opgemaakt op Europees niveau. De lidstaten

hadden ook tijd nodig om de nationale wetgeving aan te passen. Er werd ook voorzien om een aantal

Europese databanken te ontwikkelen. Zoals de Union Product Database waarin alle Europese vergunde

diergeneesmiddelen terechtkomen. Dat moest allemaal in orde zijn als de Verordening (EU) 2019/6 in

werking trad. 

Begin 2021 hadden we op het vlak van de nationale wetgeving alle stakeholders geraadpleegd over de

implementatie van de Europese wetgeving in onze nationale wetgeving. Niet alleen met nationale

stakeholders, maar ook met de zusterorganisaties, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid. Op basis van al die feedback zijn we in 2021

gestart met het schrijven van de nationale wet en het koninklijk besluit.

De expertise van het FAGG over diergeneesmiddelen valt daarbij niet te onderschatten. 

Dat klopt. Ikzelf ben in 2019 verkozen tot voorzitter van de Legislation Subgroup van de

Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, diergeneesmiddelen

en ook in andere werkgroepen namen vertegenwoordigers van het FAGG actief deel aan de discussies.

We hebben ook een belangrijke invloed gehad op de discussies op Europees niveau. 

Als relatief kleine lidstaat hebben we altijd boven ons gewicht gebokst. Zo hebben we er mee voor

gezorgd dat het aantal vereisten voor de verpakking van diergeneesmiddelen in de nieuwe

Verordening (EU) 2019/6 heel sterk is verminderd ten opzichte van vroeger. Daar hebben wij echt

veel druk op uitgeoefend. Omdat we drie landstalen hebben, zijn we veel kritischer om na te denken

wat er echt noodzakelijk is op die verpakking. Hoe minder er op de verpakking moet staan, hoe

gemakkelijker het is voor firma’s om meertalige verpakkingen te maken. Dat drukt niet alleen de

kosten, maar zorgt ook weer voor een gemakkelijke circulatie van geneesmiddelen binnen de

Europese markt.

Hoeveel werk is dat in de praktijk geweest voor uw afdeling? 

Dat valt zeker niet te onderschatten. Onze mensen moesten in 2021 intern worden opgeleid zodat

iedereen goed op de hoogte was over wat er zou veranderen. We hebben ook een paar infosessies

georganiseerd voor onze stakeholders. In de mate van het mogelijke hebben we onze procedures al

aangepast. Maar het grootste werk in 2021 was het voorbereiden van onze interne databanken op de

nieuwe Union Product Database. 

Al onze gegevens van onze nationale producten moesten worden overgezet naar die nieuwe databank.

Dat lijkt eenvoudig, maar dat was eigenlijk een gigantisch ICT-project. Naast de routinetaken die

bleven voortlopen bij onze afdeling hebben al mijn medewerkers minstens twintig procent van hun tijd

aan het project gewerkt. Binnen het FAGG was dat ook een heel transversaal project. Niet alleen onze

afdeling was betrokken, maar ook de afdelingen Evaluatoren, Vigilantie, Goed Gebruik net als de

afdelingen van het DG Inspectie. En natuurlijk mogen we de afdelingen Wetgeving en Geschillen en

ICT niet vergeten.

De nieuwe Europese verordening is ondertussen in werking getreden. Wat moet er nu nog

gebeuren? 

Op Europees niveau zijn alle handleidingen samen met de farmaceutische sector uitgewerkt. Het is

belangrijk dat dat al op punt staat zodat we de nieuwe procedures kunnen hanteren. De ICT-tools,

zoals de Union Product Database, moeten nog verder worden ontwikkeld en verder worden verbeterd.

De versies die nu zijn gepubliceerd zijn echt de basis. De functionaliteit moet nog enorm verbeteren.

Daar kunnen we op termijn veel winst uit halen. De vereenvoudiging van procedures betekent voor

iedereen minder administratieve lasten en dat is één van de belangrijkste doelstellingen van deze

nieuwe wetgeving voor diergeneesmiddelen.
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Améliorer le marché des médicaments à
usage vétérinaire

“Le marché des médicaments à usage vétérinaire évolue rapidement et diffère
beaucoup du marché des médicaments à usage humain. Il était donc urgent de
revoir la législation. La nouvelle législation stimule l’innovation afin d’accroître
le nombre de nouveaux produits sur le marché ainsi que la disponibilité des
médicaments à usage vétérinaire”

Le 28 janvier 2022, le nouveau règlement européen (UE) 2019/6 relatif aux médicaments à

usage vétérinaire est entré en vigueur. Son but principal est de protéger la santé publique,

la santé animale et l’environnement. Toute personne ayant un lien avec les médicaments à

usage vétérinaire ressentira ce changement : fabricants, distributeurs, titulaires

d’autorisation, pharmaciens et éleveurs.

Pour mettre en place la nouvelle législation, un important travail préparatoire auquel

l’AFMPS a collaboré activement, a eu lieu au niveau européen et belge. Dries Minne,

responsable de la division Médicaments à usage vétérinaire, a participé aux négociations au

Conseil européen et a défendu, avec ses collègues, la position belge au sein de divers

groupes de travail. Il parle du projet, en cours depuis plus de dix ans, et de tout ce qui a dû

être réalisé dans la dernière ligne droite, en 2021.

Dries Minne

Pourquoi une nouvelle législation pour les

médicaments à usage vétérinaire était-elle

nécessaire ? 

La législation précédente date de 2004 et le marché

des médicaments à usage vétérinaire évolue

rapidement. Il diffère beaucoup du marché des

médicaments à usage humain. Il était donc urgent de

revoir la législation. Le but principal est évidemment de

surveiller la santé des animaux, mais nous avons

également veillé à simplifier certaines procédures. Le

but est de réduire les charges administratives, aussi

bien pour les titulaires d’autorisation que pour les

pouvoirs publics. La nouvelle législation stimule

également l’innovation afin que davantage de nouveaux

produits arrivent sur le marché et que la disponibilité

des médicaments à usage vétérinaire augmente.

Tout comme pour les médicaments à usage humain, il y a également en médecine vétérinaire un

problème de disponibilité. Pour les médicaments à usage vétérinaire, cependant, ce problème est

encore plus grand parce que nous sommes confrontés à de nombreuses espèces animales différentes.

Pour les êtres humains, il y a dix fois plus de médicaments autorisés que pour toutes les espèces

animales combinées. La gamme de médicaments à usage vétérinaire est donc très large : il existe des

médicaments pour les abeilles et pour les éléphants et pour toutes les espèces animales entre les

deux. En améliorant le marche européen interne, nous pouvons également veiller à ce que les produits

puissent circuler plus facilement d’un pays à l’autre et ainsi partiellement résoudre le problème des

indisponibilités.

Une nouvelle législation européenne n’est évidemment pas mise sur pied du jour au

lendemain. Qu’est-ce qui a déjà été fait, au fil des années, pour préparer le passage au

règlement (UE) 2019/6 ? 

Le travail a commencé en 2010. À l’époque, la Commission européenne a lancé une consultation

publique sur ce qui devait être amélioré dans la législation concernant les médicaments à usage

vétérinaire. Sur la base de cette consultation publique et d’une analyse d’impact, la Commission

européenne a rédigé en 2014 une première proposition de nouvelle législation. En parallèle, des

débats ont eu lieu au niveau du Conseil européen et du Parlement européen concernant les

propositions de modification. L’ensemble du processus a duré presque quatre ans. Des négociations

ont ensuite eu lieu entre le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen.

Ces négociations ont eu lieu en décembre 2018. La version définitive du règlement (UE) 2019/6 a été

publiée en janvier 2019 et compte cent soixante articles. Cela peut sembler peu, mais ces articles

déterminent absolument toute la législation au niveau des médicaments à usage vétérinaire : des

essais cliniques avec des médicaments à usage vétérinaire à la fabrication, l’autorisation et la

distribution de ceux-ci, en passant par la pharmacovigilance et le bon usage du médicament.

L’ensemble du cycle du médicament à usage vétérinaire est en fait entièrement déterminé dans ce

Règlement.

Le Règlement (UE) 2019/6 est entré en vigueur trois ans après sa publication, en janvier

2022. Que fallait-il faire dans l’intervalle ? 

La période de mise en œuvre semble longue, mais, outre le règlement, plusieurs arrêtés d’exécution

décrivant en détail comment fonctionnent certaines procédures devaient encore être élaborés.

Pendant ces trois ans, il fallait encore légiférer au niveau européen. Les États membres avaient

également besoin de temps pour adapter la législation nationale. Il était également prévu de

développer plusieurs bases de données européennes. Comme l’Union Product Database, dans laquelle

figurent tous les médicaments à usage vétérinaire européens autorisés. Tout cela devait être en ordre

à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/6. Au niveau de la législation nationale, nous avions

consulté, début 2021, tous les stakeholders concernant l’implémentation de la législation européenne

dans notre législation nationale. Non seulement les stakeholders nationaux, mais également les

organisations sœurs, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et le SPF

Santé publique. À partir de tous ces feed-backs, nous avons entamé, en 2021, la rédaction de la loi

nationale et de l’arrêté royal.

L’expertise de l’AFMPS en matière de médicaments à usage vétérinaire ne doit pas être

sous-estimée …   

C’est exact. En 2019, j’ai été élu président du Legislation Subgroup du Groupe de coordination pour

les procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées pour les médicaments à usage

vétérinaire. Et dans d’autres groupes de travail, des représentants de l’AFMPS ont participé activement

aux discussions. Nous avons également eu une influence importante sur les discussions au niveau

européen. En tant qu’État membre relativement petit, nous avons toujours joué dans la cour des

grands.  Nous avons ainsi contribué à ce que le nombre d’exigences pour le conditionnement des

médicaments à usage vétérinaire dans le nouveau règlement (UE) 2019/6 soit très fortement réduit

par rapport au passé. Nous avons vraiment insisté à ce sujet. Vu que nous avons trois langues

nationales, nous sommes beaucoup plus critiques pour réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire sur

ce conditionnement. Moins il y a de texte devant figurer sur le conditionnement, plus il est facile pour

les firmes de faire des conditionnements multilingues. Cela réduit non seulement les coûts, mais

facilite également la circulation des médicaments sur le marché européen.

Quel volume de travail cela a-t-il représenté, dans la pratique, pour votre division ? 

Cela a été conséquent. Nos collaborateurs devaient être formés en interne, en 2021, afin que chacun

soit bien au courant des futurs changements. Nous avons également organisé plusieurs séances

d’information pour nos stakeholders. Dans la mesure du possible, nous avions également déjà adapté

nos procédures. Mais, en 2021, le travail principal était la préparation de nos bases de données

internes dans la nouvelle Union Product Database. Toutes les données de nos produits nationaux

devaient être transférées vers cette nouvelle base de données. Cela semble simple, mais c’était un

gigantesque projet ICT. Outre les tâches de routine de notre division, tous mes collaborateurs ont au

moins consacré vingt pour cent de leur temps au projet. Au sein de l’AFMPS, cela constituait

également un projet entièrement transversal. Non seulement notre division était concernée, mais

aussi les divisions Évaluateurs, Vigilance, Bon Usage ainsi que les divisions de la DG Inspection. Et

évidemment, nous ne pouvons pas oublier les divisions Législation et Contentieux, et ICT.

Le nouveau Règlement européen est entré en vigueur. Quelles sont les prochaines étapes ? 

Au niveau européen, tous les manuels ont été élaborés avec le secteur pharmaceutique. Il est

important que cela soit au point afin que nous puissions suivre les nouvelles procédures. Les outils

ICT, tels que l’Union Product Database, doivent encore être développés et améliorés. Les versions qui

sont publiées pour le moment sont vraiment basiques. Les fonctionnalités doivent encore beaucoup

être améliorées. A terme, nous pouvons tirer beaucoup d’avantages de ce Règlement. La simplification

des procédures signifie moins de charges administratives pour tout le monde, et c’est l’un des

principaux objectifs de cette nouvelle législation relative aux médicaments à usage vétérinaire.
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De markt voor diergeneesmiddelen
verbeteren

“De markt voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt veel van de
geneesmiddelenmarkt voor mensen, het was dus dringend tijd om de wetgeving
te herzien. De nieuwe wetgeving stimuleert innovatie zodat er meer nieuwe
producten op de markt komen en de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen
stijgt”

Op 28 januari 2022 trad de nieuwe Europese Verordening (EU) 2019/6 voor

diergeneesmiddelen in werking. Het belangrijkste doel van deze wetgeving is de

volksgezondheid, de diergezondheid en het leefmilieu beschermen. Iedereen die ook maar

iets met diergeneesmiddelen te maken zal deze verandering voelen: fabrikanten,

distributeurs, vergunninghouders, dierenartsen, apothekers en veehouders. Voor de

realisatie van de nieuwe wetgeving gebeurde heel wat voorbereidend werk op Europees

en Belgisch niveau, waaraan het FAGG actief meewerkte. Dries Minne, verantwoordelijke

van de afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik, nam deel aan de

onderhandelingen in de Europese Raad en verdedigde met zijn collega’s de Belgische

positie in verschillende werkgroepen. Hij vertelt over het project dat al meer dan tien jaar

loopt en wat er in de laatste rechte lijn in 2021 nog allemaal is verwezenlijkt.

Dries Minne

Waarom was er nood aan nieuwe wetgeving voor

diergeneesmiddelen? 

De vorige wetgeving dateert van 2004 en de markt

voor diergeneesmiddelen evolueert snel en verschilt

veel van de geneesmiddelenmarkt voor mensen, het

was dus dringend tijd om de wetgeving te herzien. Het

belangrijkste doel is natuurlijk de gezondheid van

dieren bewaken, maar we hebben er ook voor gezorgd

dat bepaalde procedures eenvoudiger worden. Zo is het

de bedoeling om de administratieve lasten te

verminderen, zowel voor vergunninghouders als voor

de overheid. De nieuwe wetgeving stimuleert ook

innovatie zodat er meer nieuwe producten op de markt

komen en daardoor de beschikbaarheid van

diergeneesmiddelen stijgt.

Net zoals voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is er ook in de diergeneeskunde een probleem

van beschikbaarheid. Maar bij diergeneesmiddelen is dat probleem nog veel groter omdat we met

zoveel verschillende diersoorten zitten. Voor mensen zijn er tien keer zoveel geneesmiddelen vergund

als er voor alle diersoorten samen zijn vergund. Het gamma diergeneesmiddelen is dan ook enorm

ruim: er bestaan geneesmiddelen voor bijen en zelfs voor olifanten en alle diersoorten daartussen.

Door de interne Europese markt te verbeteren, kunnen we er ook voor zorgen dat producten

gemakkelijker kunnen circuleren van het ene land naar het andere en daardoor kunnen we het

probleem van onbeschikbaarheden een beetje wegwerken.

Een nieuwe Europese wetgeving wordt natuurlijk niet van vandaag op morgen op poten

gezet. Wat is er de voorbije jaren al gebeurd om Verordening (EU) 2019/6 voor te

bereiden? 

Het werk is eigenlijk al begonnen in 2010. Toen heeft de Europese Commissie een publieksconsultatie

gedaan over wat er moest verbeteren aan de wetgeving rond diergeneesmiddelen. Op basis van deze

publieksconsultatie en een impactanalyse heeft de Europese Commissie in 2014 een eerste voorstel

van nieuwe wetgeving opgesteld. In parallel werd er vervolgens ter hoogte van de Europese Raad en

het Europees Parlement gedebatteerd over wijzigingsvoorstellen. Dat hele proces heeft bijna vier jaar

geduurd. Daarna kwamen nog onderhandelingen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie en

het Europees Parlement. Die onderhandelingen zijn afgelopen in december 2018. 

De definitieve versie van de Verordening (EU) 2019/6 is dan gepubliceerd in januari 2019 en telt

honderdzestig artikels. Dat klinkt niet zo veel, maar eigenlijk bepalen die echt alles op het niveau van

diergeneesmiddelen. Van de klinische proeven met diergeneesmiddelen over de fabricage, de

vergunning, en de distributie ervan, maar ook alles wat erna komt zoals farmacovigilantie en het goed

gebruik van het geneesmiddel. De hele cyclus van het diergeneesmiddel wordt eigenlijk volledig

bepaald in die verordening.

De Verordening (EU) 2019/6 zou drie jaar later in werking treden, in januari 2022. Wat

moest er in de tussentijd nog gebeuren? 

Die implementatieperiode lijkt lang, maar naast de verordening moesten nog verschillende

uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt die in detail beschrijven hoe bepaalde procedures werken. Die

wetgeving moest tijdens die drie jaar nog worden opgemaakt op Europees niveau. De lidstaten

hadden ook tijd nodig om de nationale wetgeving aan te passen. Er werd ook voorzien om een aantal

Europese databanken te ontwikkelen. Zoals de Union Product Database waarin alle Europese vergunde

diergeneesmiddelen terechtkomen. Dat moest allemaal in orde zijn als de Verordening (EU) 2019/6 in

werking trad. 

Begin 2021 hadden we op het vlak van de nationale wetgeving alle stakeholders geraadpleegd over de

implementatie van de Europese wetgeving in onze nationale wetgeving. Niet alleen met nationale

stakeholders, maar ook met de zusterorganisaties, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid. Op basis van al die feedback zijn we in 2021

gestart met het schrijven van de nationale wet en het koninklijk besluit.

De expertise van het FAGG over diergeneesmiddelen valt daarbij niet te onderschatten. 

Dat klopt. Ikzelf ben in 2019 verkozen tot voorzitter van de Legislation Subgroup van de

Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, diergeneesmiddelen

en ook in andere werkgroepen namen vertegenwoordigers van het FAGG actief deel aan de discussies.

We hebben ook een belangrijke invloed gehad op de discussies op Europees niveau. 

Als relatief kleine lidstaat hebben we altijd boven ons gewicht gebokst. Zo hebben we er mee voor

gezorgd dat het aantal vereisten voor de verpakking van diergeneesmiddelen in de nieuwe

Verordening (EU) 2019/6 heel sterk is verminderd ten opzichte van vroeger. Daar hebben wij echt

veel druk op uitgeoefend. Omdat we drie landstalen hebben, zijn we veel kritischer om na te denken

wat er echt noodzakelijk is op die verpakking. Hoe minder er op de verpakking moet staan, hoe

gemakkelijker het is voor firma’s om meertalige verpakkingen te maken. Dat drukt niet alleen de

kosten, maar zorgt ook weer voor een gemakkelijke circulatie van geneesmiddelen binnen de

Europese markt.

Hoeveel werk is dat in de praktijk geweest voor uw afdeling? 

Dat valt zeker niet te onderschatten. Onze mensen moesten in 2021 intern worden opgeleid zodat

iedereen goed op de hoogte was over wat er zou veranderen. We hebben ook een paar infosessies

georganiseerd voor onze stakeholders. In de mate van het mogelijke hebben we onze procedures al

aangepast. Maar het grootste werk in 2021 was het voorbereiden van onze interne databanken op de

nieuwe Union Product Database. 

Al onze gegevens van onze nationale producten moesten worden overgezet naar die nieuwe databank.

Dat lijkt eenvoudig, maar dat was eigenlijk een gigantisch ICT-project. Naast de routinetaken die

bleven voortlopen bij onze afdeling hebben al mijn medewerkers minstens twintig procent van hun tijd

aan het project gewerkt. Binnen het FAGG was dat ook een heel transversaal project. Niet alleen onze

afdeling was betrokken, maar ook de afdelingen Evaluatoren, Vigilantie, Goed Gebruik net als de

afdelingen van het DG Inspectie. En natuurlijk mogen we de afdelingen Wetgeving en Geschillen en

ICT niet vergeten.

De nieuwe Europese verordening is ondertussen in werking getreden. Wat moet er nu nog

gebeuren? 

Op Europees niveau zijn alle handleidingen samen met de farmaceutische sector uitgewerkt. Het is

belangrijk dat dat al op punt staat zodat we de nieuwe procedures kunnen hanteren. De ICT-tools,

zoals de Union Product Database, moeten nog verder worden ontwikkeld en verder worden verbeterd.

De versies die nu zijn gepubliceerd zijn echt de basis. De functionaliteit moet nog enorm verbeteren.

Daar kunnen we op termijn veel winst uit halen. De vereenvoudiging van procedures betekent voor

iedereen minder administratieve lasten en dat is één van de belangrijkste doelstellingen van deze

nieuwe wetgeving voor diergeneesmiddelen.
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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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

Terug naar boven
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=NL
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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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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

609
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven

443
443 volgens de Europese Richtlijn 2001/20

166
in het kader van het pilootproject over de nieuwe Verordening (EU)
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik (Clinical Trial Regulation, CTR) dat in 2017 werd gestart
ter voorbereiding op de implementatie van die verordening en waarbij

huidige klinische proeven worden ontvangen en geëvalueerd volgens de
nieuwe structuur, werkwijze en standaarddocumenten

2 900
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen

2 183
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

717
in het kader van het

pilootproject over de nieuwe
Verordening (EU) 536/2014

betreffende klinische proeven
met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

48
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

15
schrijnende gevallen

28
medische noodprogramma’s

41
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 95 % werd goedgekeurd

41
herevaluaties van goedgekeurde medische noodprogramma’s

15
schrijnende gevallen

26
medische noodprogramma’s

9
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend

3
schrijnende gevallen

6
medische noodprogramma’s

47
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 183
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse veiligheidsrapporten

1 082
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 9 % van het aantal

in vergelijking met 2020

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

119
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 2 met België als referentielidstaat en 51 met België als

betrokken lidstaat

Klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

58
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen

31
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de Europese Richtlijnen 93/42 en 90/385

8
met een klasse I medisch hulpmiddel

8
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

4
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

11
met een klasse III medisch

hulpmiddel

27
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen volgens de nieuwe Verordening (EU) 2017/745

2
met een klasse I medisch hulpmiddel

10
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

5
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

10
met een klasse III medisch

hulpmiddel

21
performantiestudies met in-vitro diagnostica

COVID-19

Activiteiten in het kader van COVID-19

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

169
nieuwe aanvragen voor een

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

decentrale procedure

437
variaties met België als rapporteur

of co-rapporteur via de centrale
procedure

3
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

565
Afgesloten dossiers

11
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via de
nationale procedure (81,8 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)   

154
nieuwe vergunningen voor het in

de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure (85,1 %

afgesloten binnen de legale
termijnen)

390
variaties met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (95,3 %

afgesloten binnen de legale
termijnen

10
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via
de centrale procedure (90 %

afgesloten binnen de legale
termijnen) 

5
dossiers met  

België als referentielidstaat

3
dossiers met België als rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe

vergunningen voor het in de handel brengen via de centrale procedure

Trend
Het aantal dossiers IN via de centrale
procedure blijft toenemen.

Het aantal dossiers IN/OUT via de wederzijdse
erkenningsprocedure voor en de decentrale
procedure is licht gestegen.

COVID-19
De eenheid Centrale Procedure heeft een zeer
druk jaar gehad door de opvolging van COVID-
19-dossiers, zowel voor vaccins als voor
behandelingen.

Naast de dossiers als rapporteur en co-
rapporteur was België betrokken bij twee
dossiers van multinationale beoordelingsteams
voor het onderdeel kwaliteit.

Trend
De termijnen voor het afsluiten van dossiers via
de wederzijdse erkenningsprocedure en de
decentrale procedure zijn iets langer geworden.
Dit is het gevolg van de afsluiting van oude
dossiers.

Homeopathische geneesmiddelen

13
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

39
nieuwe aanvragen voor

registratie

87
variaties

12
vijfjaarlijkse hernieuwingen

8
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

98
afgesloten dossiers (96,93 % afgesloten binnen de legale

termijnen)

1 aanvraag voor een vergunning voor het in de handel
brengen (100 % afgesloten binnen de legale termijnen)
22 aanvragen voor registratie (91 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
26 variaties (96,15 % afgesloten binnen de legale termijnen)
2 vijfjaarlijkse hernieuwingen (100 % afgesloten binnen de
legale termijnen)
47 referentiedossiers (100 % afgesloten binnen de legale
termijnen)

Trend
De wettelijke termijnen werden beter gerespecteerd dan in 2020.

 

COVID-19
Sommige dossiers konden nog niet worden geëvalueerd door de
impact van de COVID-19-crisis. 

Kruidengeneesmiddelen

68
variaties

2
vijfjaarlijkse hernieuwingen

81
(89 % afgesloten binnen de legale termijnen)

77 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

Trend We zien voor 2021 een duidelijke stijging van het aantal afgesloten dossiers.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

7
aanvragen voor klinische proeven

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

62
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

55
hernieuwingen

780
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

827
afgesloten dossiers

60
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

74
hernieuwingen

680
variaties

545
variaties type

IA/IB

24
variaties type

II klinisch

109
variaties type
II analytisch

0
dossiers met België als

referentielidstaat van nieuwe
vergunningsaanvragen via de

wederzijdse
erkenningsprocedure of de

decentrale procedure

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als referentielidstaat.

1
dossier met België als rapporteur

of co-rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
Europese wetenschappelijke

advies aanvraag

0
dossiers met België als

rapporteur of co-rapporteur van
aanvraag tot Minor Use Minor

Species-classificatie

Onder meer door de hoge werklast
door de implementatie van de
nieuwe Verordening (EU) 2019/6
voor diergeneesmiddelen werden er
in 2021 geen nieuwe
vergunningsaanvragen opgestart
met België als rapporteur of co-
rapporteur van aanvragen tot Minor
Use Minor Species-classificatie.

Trend
Het totaal aantal ontvangen dossiers steeg met 2 %.

Trend
In 2021 daalde het aantal nieuwe vergunningsaanvragen op
Europees niveau.

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

382
evaluatierapporten voor initiële

aanvragen voor klinische proeven

47
evaluatierapportenevaluatierappo
rten voor schrijnende gevallen of

medische noodprogramma’s

139
nationale en Europese

wetenschappelijke adviezen

52
evaluatierapporten voor nieuwe

vergunningen voor het in de
handel brengen

4
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

44
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

4
via de nationale procedure

201
evaluatierapporten voor variaties type II

81
via de centrale procedure

120
via de nationale procedure

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3
Europese wetenschappelijke adviezen

37
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen

1
via de centrale procedure als rapporteur of

co-rapporteur

36
via de wederzijdse erkenningsprocedure of

de decentrale procedure

0
via de nationale procedure

Deze procedure wordt zelden gebruikt.

35
evaluatierapporten voor variaties type II

14
via de centrale procedure

21
via de nationale procedure

Medische hulpmiddelen

49
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

Nieuw
De evaluatoren van medische
hulpmiddelen moesten hun processen in
2021 aanpassen door de implementatie
van de nieuwe Verordening (EU) 2017/45
voor medische hulpmiddelen. Daarnaast
leverden de evaluatoren een significante
bijdrage aan de voorbereiding van de
nieuwe Europese wetgeving met
Verordening (EU) 536/2014 voor klinische
proeven, Verordening (EU) 2019/6 voor
diergeneesmiddelen en Verordening (EU)
2017/746 voor in-vitro diagnostica, die
begin 2022 werden geïmplementeerd.

Op wetenschappelijk gebied waren er in
2021 ook heel wat vernieuwingen die
moesten worden opgevolgd.

Trend
De complexiteit van de dossiers die
worden geëvalueerd, neemt elk jaar toe:
complexere geneesmiddelen,
productiemethodes, ontwerpen van
klinische proeven en methoden van data-
analyse. Daarnaast krijgen de
evaluatoren ook een toenemend aantal
vragen, waarvan een groot deel over
problemen van onbeschikbaarheden
(vragen naar essentieel karakter en
alternatieven van geneesmiddelen).

 
 

COVID-19
De coronapandemie had ook in 2021 een
belangrijke impact op we werking van de
afdeling Evaluatoren. Aanvragen tot
klinische proeven en nationaal
wetenschappelijk advies voor COVID-19-
vaccins en -therapieën werden nog altijd
binnen verkorte tijdlijnen behandeld. De
evaluatoren speelden een actieve rol bij
de beoordeling en opvolging van de
marktvergunning van deze
geneesmiddelen, zowel op nationaal als
Europees niveau. Er was nauw overleg
met de stakeholders en beleidsmakers.
De afdeling Evaluatoren behandelde ook
parlementaire en persvragen, en vragen
van burgers.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

56
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

17
type I

13
type II

26
type III

15 binnen het speerpunt VACCINS

6 voor geneesmiddelen tegen COVID-19

2 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen. Samenwerking met de dienst
Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano

5 voor vaccins. Samenwerking met de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten van Sciensano

7 voor simultaan nationaal wetenschappelijk advies. Samenwerking met een tweede
geneesmiddelenautoriteit in het kader van het Europese pilootproject dat in 2021 werd verlengd door het
Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA).

3 voor pilootprojecten met patiënten. In deze adviezen wordt naast het advies van de FAGG-experten ook
het advies van één of meer specifieke patiëntenverenigingen verwerkt.

56
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Nieuw
Het FAGG neemt actief deel aan het Europese pilootproject voor de herbestemming van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe therapeutische indicaties
(drug repurposing). Het project werd eind 2021 gelanceerd door de expertengroep voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten (Safe
and Timely Access to Medicines for Patients, STAMP) van de Europese Commissie. Het FAGG ondersteunt in deze context non-profitorganisaties en
academische centra door wetenschappelijk-technisch en regulatoir advies te geven in het onderzoek naar de herbestemming van bestaande geneesmiddelen
voor nieuwe indicaties. 

Om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen beter af te stemmen op de noden en vragen van de patiënt werd een pilootproject heropgestart om
adviezen te geven over de klinische ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De adviezen worden opgesteld in samenspraak met specifieke
patiëntenverenigingen. In 2021 werden drie adviesaanvragen behandeld volgens dit pilootproject. 

Trend
Het totaal aantal ontvangen nationale
aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies daalde licht (7 %) in
vergelijking met 2020.

In 2021 werden minder aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies
ingediend voor vragen over genetisch
gemodificeerde organismen. 

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies over
vaccins bereikte in 2020 een piek door de
coronacrisis. In 2021 ontving het FAGG
minder aanvragen voor wetenschappelijk-
technisch advies over vaccins. Het gaat
toch nog om meer dan 25 % van het
totaal aantal aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies. Deze
trend benadrukt opnieuw het belang van
het expertisedomein van het FAGG over
vaccins.

 

COVID-19
Er werden 6 adviesaanvragen ingediend
voor geneesmiddelen tegen COVID-19. 

De versnelde procedure voor aanvragen
voor wetenschappelijk-technisch advies
werd in 2021 verder toegepast om
adviesaanvragen voor geneesmiddelen
tegen COVID-19 versneld te kunnen
behandelen. De wet van 8 februari 2022
met het juridisch kader voor deze
versnelde procedure werd opgesteld en
ter goedkeuring voorgelegd.

Vragen

195
vragen en antwoorden

Trend
Het National Innovation Office van het FAGG ondersteunt ontwikkelaars van nieuwe
geneesmiddelen door algemene en regulatoire vragen te beantwoorden over de verschillende
onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten van geneesmiddelen en therapieën. In 2021 was er
een stijging van 56 % in het aantal ontvangen vragen in vergelijking met 2020. Daarvan
werden 90 % beantwoord binnen de vijf werkdagen.

Portfoliovergaderingen

2
portfoliovergaderingen

Trend De portfoliovergaderingen werden na een tijdelijke stop door de coronacrisis terug opgestart
in het vierde kwartaal van 2021. 

Projectinfovergaderingen

10
projectinfovergaderingen met lokale ontwikkelaars over een gepland project voor geneesmiddelenontwikkeling

Trend De projectinfovergaderingen werden in 2021 terug opgestart voor projecten die niet zijn
gerelateerd aan COVID-19.

Helsinki consultatieprocedure

1
Helsinkiprocedure waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut en/of de classificatie van een borderline product bij de Coördinatiegroep

voor medische hulpmiddelen van de Europese Commissie

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

176
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

14
voor het speerpunt VACCINS

9
voor geneesmiddelen tegen
COVID-19 (waarvan 8 via de

versnelde procedure)

4
voor prioritaire geneesmiddelen

2
voor biomerkers

1
Europese aanvraag voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen gebruikt in magistrale en officinale
bereidingen

Nieuw
De cijfers zijn vergelijkbaar met die voor het jaar 2020, dat ook in het teken stond van de COVID-19-
pandemie.

Nieuw is wel dat het systeem van het toekennen van vergunningen na de reorganisatie van de dienst is
aangepast, zodat er momenteel geen aanvragen van ondernemingen meer in behandeling zijn. 

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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.

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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.
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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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.
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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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.
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Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.
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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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.
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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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.
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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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.
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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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.
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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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.
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Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.

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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.

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 

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

6 501
dossiers ingediend

6 425
dossiers afgesloten

waarvan 3869 dossiers afgesloten met impact op de vergunning voor het
in de handel brengen en de bijsluiter

Afgesloten vergunningen voor parallelinvoer

Trend Het aantal afgesloten aanvragen voor parallelinvoer steeg met 90 % in vergelijking met 2020. 

Contactcenter

1 959
vragen beantwoord

Trend

In 2021 stellen we, net als in 2020, een sterke daling vast 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.

In totaal is het aantal afgesloten dossiers ook lager dan het aantal ontvangen dossiers. Dat komt door
een daling van het aantal medewerkers. Een aantal medewerkers hebben ook ondersteuning geboden
aan andere diensten van het FAGG bij het beheer van de coronacrisis.

COVID-19
Businesscontinuïteit en ondersteuning van andere diensten

Hoewel de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) niet rechtstreeks was betrokken bij het beheer van de
coronacrisis, hebben onze medewerkers andere diensten binnen het FAGG ondersteund. Zo hebben we de afdeling Goed Gebruik geholpen bij het beheer van
onbeschikbaarheden, de afdeling Medische Hulpmiddelen bij de evaluatie van antigeen- en antilichaamstesten en hebben we meegewerkt aan de
boekhouding van de strategische stock.

Onze medewerkers hebben hun kennis moeten bijschaven aangezien deze activiteiten gewoonlijk niet tot ons takenpakket behoren. Dit engagement, samen
met het vertrek van vijf medewerkers, heeft een significante impact gehad op het beheer van de routinedossiers die door de afdeling worden behandeld,
namelijk de variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
aanvragen, wijzigingen en hernieuwingen van vergunningen voor parallelinvoer.

Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, hebben we verschillende acties ondernomen. Zo zijn we overgeschakeld naar een volledige elektronische
werkwijze voor het ondertekenen en versturen van vergunningen. Omdat de documenten niet meer moeten worden afgedrukt en op papier worden
ondertekend en verstuurd, hebben we tijd en middelen kunnen vrijmaken voor andere taken. Medewerkers werden verschoven naar andere teams en werden
opgeleid voor andere taken, daar waar de nood het hoogst was en binnen de capaciteiten van het bestaande team.

Op deze manier heeft het voltallige team van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) een steentje kunnen
bijdragen aan het beheer van de coronacrisis zonder daarbij de continuïteit van de routinetaken uit het oog te verliezen. We hebben ook getracht om zo goed
als mogelijk aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen gezien de moeilijke omstandigheden. 

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

44 262
meldingen ontvangen

5 489
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

43 354
meldingen ontvangen

157
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik

Trend
In 2021 stellen we een sterke stijging vast van het aantal meldingen van bijwerkingen van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Dat komt door het grote aantal meldingen van bijwerkingen
van COVID-19-vaccins.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

908
meldingen ontvangen

774
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik

Trend

Stijging van 6 % van het aantal meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik.

In 2021 verleende de afdeling Vigilantie belangrijke steun bij de voorbereiding van de nieuwe
Verordening (EU) 2019/6 betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Medische hulpmiddelen

4 558
dossiers ontvangen

Meldingen voor medische hulpmiddelen

Nieuw
Op 26 mei 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in
werking. De nieuwe verordening betekent nieuwe vigilantieregels, één daarvan is de wijziging van de
termijn voor het melden van ernstige incidenten.

Trend

Het FAGG stelt al jaren een stijging vast van het aantal gemelde incidenten. In 2021 was er een stijging
van 36 % in vergelijking met 2020.

Het aantal veiligheidsgerelateerde corrigerende maatregelen is in 2021 gestegen tot het hoogste niveau
sinds de oprichting van het agentschap.

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten

Medische hulpmiddelen

2 059
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijke vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het

onlineregistratiesysteem

1 885
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

653
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 257
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I

784
nieuwe meldingen

115
wijzigingen

358
terugroepingen

1 576
aanvragen ontvangen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

1 045
nieuwe meldingen

444
wijzigingen

87
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Meldingen in onze applicaties  

Nieuw
604 registraties in Eudamed van actoren goedgekeurd door het
FAGG

125 invoerders
407 fabrikanten

189 Belgen
218 buiten Europa

54 gemachtigde vertegenwoordigers
18 assembleurs

17 Belgen
1 buiten Europa

COVID-19
132 professionele antigeentesten aangemeld
48 professionele serologische testen aangemeld
17 aanbevolen antigeenzelftesten aangemeld

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

Vragen van patiënten

789
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

89
dossiers voor risicobeperkende activiteiten goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

680
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

82
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

49
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

11
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of televisie
afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle geneesmiddelen die in België vergund zijn met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

1 355
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

282
voor diergeneesmiddelen

2 161
updates van centraal vergunde geneesmiddelen

Sunset clause

9
afwijkingen behandeld in de toepassingen van de Sunset clause

Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

2 112
meldingen ontvangen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

De meest voorkomende redenen voor de onbeschikbaarheid van een
geneesmiddel zijn vertraging in de productie (42,90 %) en een verhoogde
vraag (23,72 %).

De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2021 is 57 dagen.

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie

van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

695
meldingen van stopzettingen of onderbrekingen van commercialisatie van geneesmiddelen ontvangen en beoordeeld

Nieuw
Nieuwe versie van FarmaStatus met informatie over beschikbaarheid in plaats van onbeschikbaarheid, met een rubriek voor apothekers en
groothandelaars-verdelers en update van bestaande functionaliteiten.
Maandelijks overleg over (de beschikbaarheid van) immunoglobulines met het FAGG, het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid en
het kabinet.
Door de toenemende antibioticaconsumptie bij mens en dier is er een toenemende antimicrobiële resistentie ontstaan. Infecties met resistente
bacteriën zijn moeilijk te behandelen: jaarlijks worden ongeveer 530 overlijdens in België toegeschreven aan antimicrobiële resistentie. Tegen
2050 zal dat cijfer naar schatting oplopen tot 22 500 tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.  

Omdat mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, werken verschillende overheden en instellingen samen onder het motto One
World, One Health. Het FAGG werkte in 2021 actief mee aan de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de bestrijding van
antimicrobiële resistentie, een plan dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt met alle betrokken overheidsinstanties en
wetenschappelijke instellingen. 

De afdeling Goed Gebruik van het FAGG nam ook deel aan acties voor de verbetering van de beschikbaarheid van essentiële antibiotica in België
en de verbetering van het rationeel gebruik ervan. Zo organiseerde de afdeling Goed Gebruik belangrijk overleg met de betrokken farmaceutische
firma’s en kandidaat-overnemers over antibiotica die dreigden te verdwijnen of waarvoor regelmatig onbeschikbaarheden werden gemeld. Het
overleg zorgden voor de terugkeer of het behoud van enkele essentiële antibiotica. Zo werd in 2021 Penicilline G opnieuw op de markt gebracht
door Sandoz en werd Amukin begin 2022 terug beschikbaar in België.

Trend
Het FAGG heeft 17 taskforces bijeengebracht om de kritieke
onbeschikbaarheid van 7 geneesmiddelen (moleculen) te beoordelen
en aanbevelingen op te stellen.

COVID-19
In mei 2021 lanceerde het FAGG de Stock Monitoring Tool om zoveel
mogelijk onbeschikbaarheden van geneesmiddelen die voor de
behandeling van COVID-19 gebruikt worden te voorkomen.
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InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.
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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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

Terug naar boven
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Afdeling Industrie

Inspecties

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.
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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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

Terug naar boven
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Afdeling Industrie

Inspecties

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

Terug naar boven
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Afdeling Industrie

Inspecties

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.
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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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

Terug naar boven

© 2021 – 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 IN DE KIJKER ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact

57



58

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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

Terug naar boven
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InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.

Terug naar boven
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InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.
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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

120
goede fabricage praktijken

inspecties

49
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

375
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

84 klasse 1
216 klasse 2
52 klasse 3
23 fraude/namaak

 

325 menselijk gebruik
43 diergeneeskundig gebruik
2 grondstoffen
7 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

188
geneesmiddelen

206
bereidingen

191
grondstoffen

111
in beslag genomen

producten

9
medische hulpmiddelen

Trend
In 2021 was er, door de aanwerving en opleiding van een nieuwe
inspecteur, een stijging van ongeveer 30 % van het aantal
inspecties van goede klinische praktijken in vergelijking met 2019.
De extra inspecties werden voornamelijk in België uitgevoerd. De
inspecties van goede klinische praktijken focusten vooral op
klinische proeven voor geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19.
De uitkomst van deze inspecties was zeer positief als het gaat over
de kwaliteit. Dat bewijst het zorgvuldige werk van Belgische
onderzoekers.

Trend
De resultaten voor 2021 tonen aan dat het routinewerk van de
afdeling ondanks alle hindernissen correct werd uitgevoerd en geen
vertraging opliep. De teams hebben vooral gewerkt aan de toegang
tot nieuwe therapieën, de veiligheid ervan en het behoud van de
kwaliteit van de klassieke producten. De teams hebben ook gefocust
op grotere projecten zoals de implementatie van de nieuwe
wetgeving voor diergeneesmiddelen en klinische proeven. Deze
activiteiten namen veel tijd in beslag. Dit heeft onder andere geleid
tot een vertraging van het inhoudelijk werk voor bijvoorbeeld de
interpretatie van specifieke gevallen en de normen die moeten
worden toegepast op nicheproducten. Toch werd niets uit het oog
verloren en staan de teams klaar om aan deze projecten te werken.

COVID-19
De COVID-19-crisis heeft veel beperkingen met zich meegebracht. De productiesites voor de COVID-19-vaccins en de andere geneesmiddelen tegen
COVID-19 moesten dringend worden goedgekeurd. De inspecteurs moesten wel rekening houden met de reisbeperkingen, want veel van de productiesites
bevinden zich buiten de Europese Unie. De inspecteurs moesten ook op zijn minst ook de beperkingen door de sanitaire maatregelen volgen. Die situaties
hebben geleid tot nieuwe manieren van inspecteren, zowel op Belgisch als op Europees niveau: zoals inspecties van de firma’s op afstand via tele- en
videoconferentie, inspecties enkel gebaseerd op bezorgde documenten, en inspecties ter plaatse met collega’s van niet-Europese bevoegde autoriteiten en
met Europese inspecteurs op afstand. Er werd met andere woorden op grote schaal gebruikgemaakt van hybride inspecties, waarbij fysieke inspecties en
inspecties op afstand werden gecombineerd.

Deze nieuwe werkmethoden zetten de teams onder grote druk, omdat de procedures in het begin nog niet waren vastgelegd. Ze werden ingevoerd waar en
wanneer nodig en zonder voorafgaande specifieke opleiding. De inspecties op afstand waren tijdrovend. De situatie heeft alleszins geleid tot de uitwerking
van nieuwe procedures, die ook in de toekomst nuttig zullen zijn voor specifieke gevallen en die de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten zullen
vergemakkelijken.

Eén van de voordelen van deze stressvolle periode is dat de expertise van de inspecteurs van ons agentschap op internationaal niveau onder de aandacht is
gebracht. Dit liet toe relaties van wederzijds vertrouwen uit te bouwen met autoriteiten buiten de Europese Unie, waaronder de bevoegde autoriteiten van
de Verenigde Staten en Canada. 

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

0
inspecties reclame voor geneesmiddelen

In 2021 zijn geen inspecties reclame voor geneesmiddelen uitgevoerd
door de overbelasting voor de inspecteurs goede distributiepraktijken
in de strijd tegen COVID-19. De prioriteit ging naar het uitvoeren van
de verplichte inspecties goede distributiepraktijken.

74
inspecties goede distributiepraktijken (routine)

156
inspecties goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor

het verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

49 onderzoeken
107 inspecties op vraag
6 herinspecties

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (thema-inspectie)
0 geneesmiddelen voor menselijk gebruik (herinspectie) 
Herinspecties gebeuren alleen wanneer de laatste twaalf maanden
kritieke tekortkomingen zijn vastgesteld. Dat was niet het geval in
2021.
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

27
inspecties instellingen

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
thema-inspecties depots

voor menselijk
lichaamsmateriaal

9
inspecties

bloedinstellingen

25
thema-inspecties bloed

(mobiele collectes)

63
antwoorden op

wetenschappelijke en
juridische vragen over

menselijk
lichaamsmateriaal en

bloed

Onderzoeken

78
onderzoeken over de distributie van

geneesmiddelen

2
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

0
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

In 2021 kreeg het FAGG geen klachten of
meldingen van opgemerkte problemen. Er
waren daarom geen
farmacovigilantieonderzoeken nodig.

Notificaties

261
notificaties van de lokale verantwoordelijke voor farmacovigilantie

Controle van reclame en andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

25
onderzoeken voor geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

21
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

90
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

585
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen

Nieuw
In 2021 werden thema-inspecties opgestart voor goede distributiepraktijken inzake bloed en inzake menselijk lichaamsmateriaal.

Goede distributiepraktijken
Het gaat om onaangekondigde thema-inspecties bij groothandelaar-verdelers van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die zich toespitsen op
de verplichtingen die de groothandelaar-verdeler heeft inzake: 

de Europese Richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen 2011/62,
de opslag van geneesmiddelen, meer bepaald het beheer van de voorraden.

Bloed
Het doel van deze inspecties is de kwaliteit en veiligheid van de afname van bloed waarborgen en nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan in de mobiele collectes georganiseerd door de bloedinstellingen (inzameling van bloed en bloedbestanddelen op mobiele locaties).

Menselijk lichaamsmateriaal
Het doel van deze inspecties is nagaan of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en of de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd in de
depots van erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Een depot is een onderafdeling van een bank voor menselijk lichaamsmateriaal dat zich bevindt in een ziekenhuis, waar een voorraad vrijgegeven
lichaamsmateriaal wordt bewaard voor toepassing op de mens in datzelfde ziekenhuis.

Trend
In 2021 werden er 68 % meer inspecties goede distributiepraktijken
uitgevoerd dan in 2020.

Trend
Door de coronacrisis waren er minder inspecties van reclame en
andere promotieactiviteiten. Congressen gingen alleen virtueel door
of werden uitgesteld.

COVID-19
Door de impact van de COVID-19-crisis startte de afdeling Distributie in 2020 met inspecties op afstand (online). Deze werkwijze werd in 2021 deels
behouden, maar de inspecties ter plaatse werden hervat voor farmacovigilantie, goede distributiepraktijken, reclame, bloed en menselijk lichaamsmateriaal.

De afdeling Distributie kreeg in 2021 extra taken door de coronacrisis. 

De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie hebben procedures opgesteld voor het transport en de correcte voorbereiding van de
verschillende types COVID-19-vaccins voor de deelstaten en mobiele ploegen. 
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Distributie en afdeling Aflevering hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen.
De inspecteurs en controleurs hebben wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de Taskforce Vaccinatiestrategie. Daarnaast vonden er
verschillende overlegvergaderingen per week plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en
medewerkers van de deelstaten.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

489
voor het publiek opengestelde apotheken

0
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

Herinspecties worden alleen uitgevoerd bij
apothekers die de corrigerende en
preventieve maatregelen (CAPA’s) van een
vroegere inspectie niet opvolgen.
Apothekers krijgen eerst een
waarschuwing vóór er wordt overgegaan
tot een herinspectie. Dit was niet het geval
in 2021.

56
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

3
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

283
veterinaire depots

Onderzoeken

106
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

108
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

519
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

Dossiers veterinaire depots

396
dossiers veterinaire depots

175
aanmeldingen van nieuwe veterinaire

depots

112
wijzigingen

109
stopzettingen

Nieuw
In de zomer van 2021 werden verscheidene voor het publiek
opengestelde apotheken in Wallonië getroffen door de watersnood. De
afdeling Aflevering zocht actief mee naar oplossingen. De inspecteurs
brachten de getroffen apotheken in kaart en zorgden voor een
versnelde procedure voor tijdelijke overplaatsing van die apotheken.
Wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende
onderrichtingen voor apothekers. Apothekers die magistrale
bereidingen willen uitvoeren voor andere apothekers via uitbesteding
moeten dit melden aan het FAGG. 
Wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 over de
distributie van geneesmiddelen in verzorgingsinstellingen.
Ziekenhuisapotheker-titularissen moeten zich registreren bij het FAGG
en dierenartsen moeten de online verkoop van diergeneesmiddelen
registreren voor dieren die zij behandelen.

Trend
Het aantal vragen van burgers over de aflevering van een
geneesmiddel of over een apotheek is gestegen. De vragen komen
rechtsreeks binnen via de generieke e-mailboxen van het FAGG of
via de call centers van andere overheden zoals het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid.

COVID-19
De inspecteurs en controleurs van de afdeling Aflevering en afdeling Distributie hebben vijfentwintig vaccinatiecentra begeleid om de ontvangst, het
transport en de voorbereiding van de COVID-19-vaccins volgens de procedures te laten verlopen. De inspecteurs van de afdeling Aflevering werden ook
ingezet voor de evaluatie van de vaccinatiecentra.
Er werd wekelijks deelgenomen aan de vergaderingen van de taskforce Vaccinatiestrategie en er vonden verschillende overlegvergaderingen per week
plaats met het Coronacommissariaat, met de FOD Volksgezondheid en met de leidende ambtenaren en medewerkers van de deelstaten.
Door de impact van de COVID-19-crisis werden heel wat inspecties op afstand uitgevoerd. Bij de inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken
werd nooit op voorhand contact opgenomen met de geïnspecteerde apotheek. Dat was ook het geval bij inspecties ter plaatse.
Door de druk op de ziekenhuizen werd de haalbaarheid van de inspecties altijd besproken met de geïnspecteerde ziekenhuisapotheek.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

61
nieuwe vergunningen

128
hernieuwingen

21
letters of no objection

(importcertificaten)

105
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

24
nieuwe jaarlijkse vergunningen

12
zonder inspectie

12
met inspectie

83
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

791
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

6 785
vergunningen voor in- en uitvoer

3
extra inspecties activiteitenvergunning

7 228
verdovingsbons (per 100 bons)

56
letters of no objection (importcertificaten)

175
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

12
nieuwe vergunningen

109
hernieuwingen of wijzigingen

14
importvergunningen

1 029
exportvergunningen

39
verdachte orders en transacties

11
inspecties vergunningen

31
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

302
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

35
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

26
kopieën vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

332
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

458
kopieën van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 264
kopieën van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 925
certificaten voor farmaceutische

producten

1 606
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

47
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

17
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

6
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

25
erkenningen biobank

Voor het publiek opengestelde apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
publiek opengestelde apotheken

34
overbrenging grote afstand

48
overbrenging directe omgeving

12
tijdelijke overbrenging

13
fusie van publiek opengestelde apotheken

15
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van voor het publiek
opengestelde apotheken

102
opening, overbrenging of fusie

820
andere wijzigingen

684
gegroepeerde wijzigingen

482
wijziging apotheker-titularis

21
duplicaat van de vergunning/registratie

Apothekers klinisch biologen

17
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

287
notificaties van een veterinair depot

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

49
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

104
inspecties distributeurs medische

hulpmiddelen

1
inspectie gezondheidzorgbeoefenaars

(depot/zaak)

0
inspecties ziekenhuizen medische

hulpmiddelen

In 2021 zijn alleen vragen en bevragingen
opgevolgd. Er vonden geen routine-inspecties
plaats.

1
inspectie van Europese

gemachtigden

1
inspectie als expert voor Belac

(Belgische Accreditatie-instelling
onder de bevoegheid van de FOD
Economie waartoe bedrijven en

organisaties zich kunnen wenden
voor het behalen van

accreditaties)

562
onderzoeken medische

hulpmiddelen

422
vragen over medische

hulpmiddelen

Nieuw
Aanpassing van de inspectiemethode door de
strengere eisen van de Verordening (EU)
2017/245 betreffende medische
hulpmiddelen. Zo werden de eisen voor
invoerders en distributeurs op Europees
niveau vastgelegd en zijn de eisen voor
fabrikanten (inclusief eisen kwaliteitssysteem
en technisch dossier) nu veel concreter
beschreven.

Trend
Het aantal onderzoeken is aanzienlijk
toegenomen: van gemiddeld 120
onderzoeken per jaar naar 562 in 2021.

Trend
Het aantal inspecties van goede klinische
praktijken en het aantal ziekenhuisinspecties
is door de coronacrisis gedaald om de
ziekenhuizen niet nog meer te belasten.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

332
afgeronde onderzoeksdossiers illegale
geneesmiddelen in het illegaal circuit

23
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

in het illegaal circuit

186
dossiers van bijstand aan politie en parketten

159
dossiers van advies aan andere autoriteiten

(binnen- en buitenland)

3 613
geblokkeerde postpakketten die werden

verzonden van buiten de Europese
Economische Ruimte naar een Belgische

bestemmeling.

De pakketten bevatten niet-conforme
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en
in-vitro diagnostica.

403
controles van zendingen in transit (bestemd

voor een andere Europese lidstaat)

Nieuw
De douane, de federale politie, het FAGG en het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben
deelgenomen aan operatie SHIELD II tegen doping, nagemaakte
geneesmiddelen en misbruik van geneesmiddelen. Deze actie liep
van 1 april tot 15 oktober 2021 en werd gecoördineerd door
Europol. Ook het Pharma and Food Crime Platform, een
samenwerkingsverband met alle actoren bevoegd voor de
bestrijding van voedsel- en geneesmiddelencriminaliteit, nam deel.
Bij deze actie namen de Belgische autoriteiten 87 241 tabletten en
99 549 ampullen in beslag.

Trend
In 2021 zien we een sterke stijging van adviesverlening door de
Speciale Onderzoekseenheid als expertisecentrum aan externe
partners. Dit leidt tot een bredere en intensere samenwerking met
andere binnen- en buitenlandse inspectiediensten en autoriteiten
zoals douane, politie en justitie.

Trend
In 2021 was er een daling in het aantal postzendingen dat in beslag
werd genomen als resultaat van een meer specifiek risicogebaseerd
selectiesysteem bij de douanediensten. Het systeem werd opgestart
in nauw overleg tussen de douane en de Speciale
Onderzoekseenheid en wordt het continu geoptimaliseerd om een
performantere opvolging van postzendingen op de lange termijn te
garanderen.

COVID-19
Er werden heel wat producten in beslag genomen die werden
voorgesteld als COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen: antibiotica,
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen en vooral namaak
ivermectine, een geneesmiddel dat binnen de Europese unie
vergund is als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties. Ook
de invoer, verdeling en verkoop van niet-conforme COVID-19-
zelftesten werd een typisch fenomeen in de onderzoeksdossiers van
2021.
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop
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Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop
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Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop
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Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven

© 2021 – 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 IN DE KIJKER ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact

https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/geneesmiddelenbewaking_voor_covid#Lijst


NL EN FR DE 

TransversaleTransversale
OndersteuningOndersteuning
met de algemeen ondersteunende diensten
van het agentschap die rechtstreeks onder
de administrateur-generaal staan

Managementondersteuning 

ICT 

Budget en beheerscontrole 

Communicatie 

Wetgeving en Geschillen 

Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 

Facility 

Internationale Betrekkingen 

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen Beantwoorde parlementaire vragen

 

 

Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.
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Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop
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Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag
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Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.
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Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop
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Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.
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Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.
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Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.
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Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie
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Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag
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Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 
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Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.
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Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop
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Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.
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Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.
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Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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Trend
Door de coronacrisis waren er zoals in 2020 veel parlementaire vragen. De vragen gingen voornamelijk over de vaccins en geneesmiddelen gebruikt in de strijd

tegen COVID-19, (zelf)testen en testmateriaal, en over bijwerkingen van de vaccins.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten (in uren)

Cel operaties

Team Service Desk

Afgesloten tickets door de Service Desk

Team Infrastuctuur

Activiteit Aantal uur

ICT*-toepassingen beheren 5 986,8

Bestaande ICT-dienst 1,2

Nieuwe ICT-dienst 1 735,6

Project verhuis/Redesign 1 093,9

Andere 10,7

*ICT        Informatie- en communicatietechnologie

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven Begroting 2021 (in KEUR) Realisatie 2021 (in KEUR)

Uitgaven voor personeel 46 395 42 062

Andere personeelskosten 596 489

Expertise 8 614 5 651

Uitgaven niet-ICT 6 270 4 786

Uitgaven ICT 9 556 9 672

Vermogensuitgaven niet-ICT 156 0

Vermogensuitgaven ICT 221 129

Subsidies NAT*-bloedtesten 7 727 7 727

Andere uitgaven en subsidies 11 019 10 356

Terugbetalingen aan de Federale Staat 7 146 7 975

*ICT Informatie- en communicatietechnologie

*NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2021 (in KEUR)

Heffingen 30 en 15 centiemen 9 261

Registratievergoedingen 9 070

Belastingen op medische hulpmiddelen 9 927

Vergoeding EMA* 7 638

Vergoeding klinische proeven 3576

Heffingen 50 centiemen 3 048

Vergoedingen PSUR** 800

Andere vergoedingen 15 738

Dotaties 29 789

*EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau 
**PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Terug naar boven

Afdeling communicatie

928
beantwoorde persvragen

waarvan 865 over COVID-19

155
nieuwsberichten op de website

289
interne nieuwsbrieven

> 40 000
interacties (reacties, likes, delen
...) op onze sociale mediakanalen

Nieuw
Sinds de verhuis van het FAGG, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid
naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel,
worden digitale beeldschermen ingezet als extra visuele ondersteuning
van communicatieactiviteiten. De schermen worden vooral gebruikt om
interne berichten voor onze medewerkers te verspreiden. Lees er hier
meer over.

Trend
Door de coronacrisis heeft de afdeling Communicatie in 2021 bijna
20 % meer persvragen beantwoord dan in 2020 en bijna dubbel
zoveel als in 2019.

Door onze verhuis naar de Galileelaan heeft de afdeling in 2021
ook een kwart meer interne nieuwsbrieven naar het personeel
gestuurd dan het jaar voordien.

 

COVID-19

In 2021 kreeg de afdeling Communicatie 865 persvragen over COVID-19. Het waren
voornamelijk vragen over de COVID-19-vaccins (leveringen, bijwerkingen,
vaccinatiemateriaal) en over de zelftesten.

Het FAGG publiceerde in 2021 wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die
zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te
zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen. Het overzicht wordt
samengesteld door de afdeling Vigilantie in samenwerking met de afdeling Communicatie.
Vanaf het einde van 2021 wordt het overzicht maandelijks gepubliceerd. 

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

81
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

COVID-19

Tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis zijn de verzoeken tot
passieve openbaarheid verdrievoudigd. De trend over één
jaar is niet significant, maar over vier jaar kunnen we het
effect van de gezondheidscrisis op deze procedure zien.

In 2018 kregen we 28 verzoeken, in 2019 21, in 2020 82 en
in 2021 81.

 

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

Interne audits

3 
Interne audits uitgevoerd door het FAGG

Niet-conformiteiten in interne audits

3 
interne audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Non-conformiteiten vastgesteld door de Federale Interne Audit

Externe klachten

Ontvangen klachten Status ontvangen klachten

Verdeling klachten per entiteit

Kwaliteitsdocumenten

Trend

Het aantal niet-conformiteiten die werden
vastgesteld na een interne audit is in 2021
verdubbeld in vergelijking met 2020.

Trend

Het directiecomité besloot de planning voor de
interne audits voor 2021 te beperken tot drie
interne audits. Dit besluit werd genomen om de
teams minder te belasten tijdens de strijd tegen
COVID-19 en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

COVID-19

Het aantal externe klachten over de COVID-19-
crisis blijft stijgen en is goed voor bijna de helft
(45 %) van de ingediende klachten in 2020 en
meer dan de helft (60 %) in 2021. Het aantal
externe klachten over andere onderwerpen bleef
gelijk.

Terug naar boven

Eenheid facility

In maart 2021 verhuisde het FAGG samen met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid naar een gemeenschappelijk gebouw aan de Galileelaan in Brussel. De
meeste taken van de eenheid Facility worden vanaf dan uitgevoerd door de gemeenschappelijke facilitaire dienst 1FM.

Een overzicht van de diensten van 1FM.

Aankoop voor contractbeheer en juridische en administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten.
Ondersteunende diensten

Events voor het onthaal van bezoekers en medewerkers en de ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen en evenementen.
Mobiliteit voor de ondersteuning bij dienstverplaatsingen naar binnen- en buitenland, reizen en het beheer van de parking en de dienstfietsen en -wagens.
Document centre: voor het beheer van inkomende en uitgaande post, het beheer van de medialounge, de archieven en de uitvoering van printopdrachten.

Service desk onder meer voor het beheer van ServiceNow, van de economaatcatalogus en de aanvragen van economaatsmateriaal en van de lockers.
Vastgoed voor het beheer van het gebouwenpatrimonium, het onderhoud en het poetsen van de gebouwen.
Vertaaldienst voor vertalingen en tolkopdrachten.

Terug naar boven

Eenheid Internationale Betrekkingen

Belgisch-Luxemburgse samenwerking

1 
vergadering

Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical committee)

4 
vergaderingen

Gezamenlijke vergadering van de Directeuren voor het farmaceutische beleid en het
Geneesmiddelencomité van de Europese Unie (Joint meeting of the Directors for

Pharmaceutical Policy and Pharmaceutical Committee of the European Union)

1 
vergadering

Workshops over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de
Europese Unie

7 
vergaderingen

Raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau

4 
vergaderingen

Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of
Medicines Agencies, HMA)

4 
vergaderingen

Europese taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins (Task Force for
Industrial Scale-up of COVID-19 vaccines)

7 
vergaderingen

Conclusies van de Raad betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

2 
reeksen conclusies aangenomen

Nieuw

In 2021 waren er heel wat nieuwigheden voor de eenheid Internationale Betrekkingen.

De onderhandeling en de goedkeuring van de regelgeving voor de uitbreiding van het mandaat van het Europees
Geneesmiddelenbureau, inclusief de oprichting van een Europees platform om tekorten van geneesmiddelen op te
volgen. Dat platform zou operationeel moeten zijn tegen begin 2025.
De implementatie van het Europees farmaceutisch beleid.
De start van een initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.

 

De eenheid Internationale Betrekkingen versterkte en verbeterde de transversaliteit en informatie-uitwisseling van de
FAGG-entiteiten via dynamische distributielijsten per dossier en een driemaandelijkse informatie-uitwisseling met het
uitgebreid directiecomité.

Trend

De samenwerking tussen de nationale bevoegde instanties kende in 2021 een sterke groei door de lancering van vier gezamenlijke acties in het kader
van het Europese financieringsprogramma EU4Health, waaraan ook het FAGG actief zal deelnemen.

Het aantal belangrijke transversale dossiers voor het FAGG neemt snel toe, in het bijzonder het voorstel van wetgeving voor artificiële intelligentie en
het voorstel voor de richtlijn NIS2 over de cyberveiligheid in de Europese Unie.

COVID-19

De eenheid informeerde de FAGG-entiteiten voortdurend over relevante internationale informatie. 

De eenheid Internationale Betrekkingen coördineerde in 2021 het Belgisch standpunt en nam, samen met de
Europese lidstaten, actief deel aan zeven vergaderingen van de Task Force for Industrial Scale-up of COVID-
19 vaccines. 

De eenheid heeft ook een actieve rol gespeeld voor het Belgisch standpunt over de Europese autoriteit voor
paraatheid en respons bij noodsituaties op gezondheidsgebied (European Health Emergency Preparedness and
Response Authority, HERA). Onder andere door haar deelname aan: 

de nationale coördinatievergaderingen,
de redactie van het Belgisch antwoord op de eerste evaluatie van de impact van de Europese Commissie
van 27 januari 2021,
de nationale coördinatieacties over het IPCEI-project (een belangrijke project van gemeenschappelijk
Europees belang in de gezondheidssector).

 

De eenheid Internationale Betrekkingen zorgde ook voor een vertegenwoordiging van het FAGG in de
gestructureerde dialoog over de zekerheid van de geneesmiddelenvoorziening (Structured dialogue on
security of medicines supply).

Terug naar boven

Coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer

24 
projecten ondersteund door onze experten

De coördinatie Projecten- en Portfoliobeheer (PPMO) ondersteunde een aantal projecten die door het directiecomité waren geselecteerd en verschillende
doelstellingen hadden.

Het belangrijkste doel van deze projecten was voldoen aan wettelijke verplichtingen. Veel projecten bereidden ons agentschap voor op de nieuwe Europese
wetgeving zoals Verordening (EU) 2019/6 voor diergeneesmiddelen, Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746
voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Andere projecten zijn louter op initiatief van ons agentschap opgestart met als doel de dienstverlening aan het publiek verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het
platform FarmaStatus dat de burger informeert over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. Via het platform kunnen actoren van de
geneesmiddelenmarkt (van de producent tot de apotheker) het agentschap informeren over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. In 2021 werd ook een
project opgezet waarbij patiënten of gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen konden melden tijdens COVID-19-vaccinatiecampagnes. Er lopen ook
verschillende projecten rond de evolutie van technologie en betere informatisering van onze activiteiten. Het is moeilijk om de PPMO-projecten volgens deze
doelstellingen in te delen, aangezien de meeste ervan aan verschillende doelstellingen beantwoorden.

Nieuw

In 2021 heeft het directiecomité besloten om op regelmatige basis deel te nemen aan de initiatieven van de Europese
Commissie in het kader van het programma EU4Health 2021-2027.

Er werd beslist dat het FAGG voortaan actief zou deelnemen aan de Europese Joint Actions om:

de samenwerking van ons agentschap met de andere lidstaten te versterken,
onze activiteiten beter te ontwikkelen volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie,
actief te worden gefinancierd door de Europese Commissie (Europa financiert 80 % van onze uitgaven voor deze
activiteiten).

Trend

Om alle nieuwe projecten te begeleiden, werd het PPMO-team in 2021 versterkt door een extra medewerker. Deze
versterking moet in de toekomst worden herhaald.

De visie van het directiecomité is om na het huidige programma 2021-2027 te blijven deelnemen aan de initiatieven van
de Europese Commissie.

Terug naar boven
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-_en
https://www.fagg.be/nl/news/oproep_voor_belangrijk_project_van_gemeenschappelijk_europees_belang_in_de_gezondheidssector
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=NL
https://www.fagg.be/nl/effet_indesirable
https://farmastatus.be/
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