
Aan de officina-apothekers 
Aan de groothandelaars-verdelers 
Aan de Vergunninghouders 

Bijdrage per verpakking bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet 
van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren, opgelegd bij de wet van 12 augustus 2000* 

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

Bedragen toepasbaar vanaf 

 * 1 januari 2018
(indexering) 

** 5 april 2018 OPGELET ! 
NIEUWE REKENINGEN 

Ten laste van elke persoon die een vergunning 
heeft voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen 
Bedrag per gecommercialiseerde verpakking 

0,01216 € Geneesmiddelen onder 
voorschrift 

0,0430 € speciale rekening 679-0001549-94 
IBAN code: BE87 6790 0015 4994 
BIC/swift code: PCHQBEBB Geneesmiddelen zonder 

voorschrift 
0,0186 €

Ten laste van de officina-apothekers en van de 
dierenartsen-depothouders                                 
Bedrag per aangekochte verpakking 

0,02355 € 0,02292 €
 

waarvan 0,00648 € 0,00587 € speciale rekening 679-0001549-94 
IBAN code: BE87 6790 0015 4994 
BIC/swift code: PCHQBEBB 

0,01707 € 0,01705 € speciale rekening 679-0021946-24 
IBAN code: BE81 6790 0219 4624 
BIC/swift code: PCHQBEBB 

Ten laste van de groothandelaars en de 
groothandelaars-verdelers 
Bedrag per verdeelde verpakking 

0,00014 € 0,00032 € speciale rekening 679-0001549-94 
IBAN code: BE87 6790 0015 4994 
BIC/swift code: PCHQBEBB 

Bijdrage per vergunning voor het in de handel brengen of  parallel invoer bestemd om de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing 
van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren, opgelegd bij de wet van 12 augustus 2000*** 

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

Bedragen toepasbaar vanaf 

 

*** 1 januari 2018
(indexering) 

**** 5 april 2018 OPGELET ! 
NIEUWE REKENING 

Ten laste van de vergunninghouders (VHB, 
parallel invoer) 
Bedrag per vergunning 

193,28325 € Humane en diergeneeskundige 
geneesmiddelen 

250 € speciale rekening 679-0001548-93 
IBAN code: BE98 6790 0015 4893 
BIC/swift code: PCHQBEBB 

 


