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SAMENVATTING VAN DE BIJDRAGEN overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 17 december 2008 en overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 2006 en geïndexeerd  

Versie 2018 -> Geldig voor indieningen vanaf 1 januari 2018 

Van toepassing op alle geneesmiddelen (humaan + veterinair) in België  

Rubriek 2: Aanvraag voor registratie (nationaal + MRP(1) + DCP(6) ) 
a) volledige aanvraag: bekende werkzame stof(fen) 6.404,43 euro/ VHB(2) 
b) generieke aanvraag en/of bibliografische aanvraag 5.119,82 euro/ VHB 
c) volledige aanvraag: nieuwe werkzame stof(3) 9.599,67 euro/ VHB 
d) traditionele kruidengeneesmiddelen (niet van toepassing op geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik) 

3.199,90 euro/ VHB 

e) allergenen (niet van toepassing op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik) 1.599,96 euro/ VHB 
(tot max 16.639,43 euro/MAH(4) indien gelijktijdig ingediend) 

f) weesgeneesmiddel (niet van toepassing op geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik) 

4.799,83 euro/ VHB 

Indien België optreedt als RMS(5) alle bijdragen x 2 

Rubriek 3: Hernieuwing (nationaal + MRP) 
   artikel 25§3 2de lid* 
hernieuwing  2.399,91 euro/ VHB 1.599,96 euro + (799,97 / VHB) 
Indien België optreedt als RMS      alle bijdragen x 2 
Voor weesgeneesmiddel (niet van toepassing op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik) alle bijdragen / 4 
Voor geneesmiddel op basis van allergenen (niet van toepassing op geneesmiddelen voor  
diergeneeskundig gebruik)      alle bijdragen / 4 
Rubriek 4: Nationale variaties* 

artikel 35§1 of artikel 170§1** 
a) Type IA variaties 639,98 euros/ VHB 479,97 euros + (159,98 / VHB) 

(Voor variaties type IA nr. A.1, A.4, A.5a en A.5b (7) zijn geen bijdragen verschuldigd) 
    Administratieve variaties (overdracht MAH, wijziging van verdeler, wijziging van taalrol) 639,98 euros/ VHB 479,97 euros + (159,98 / VHB) 

 
b) Type IB variaties 639,98 euros/ VHB 479,97 euros + (159,98 / VHB) 
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c) Type II variaties: analytisch 
 Variaties met betrekking tot het analytische gedeelte 1.439,95 euros/ VHB 1.279,94 euros + (159,98 / VHB) 

(tot max 3.199,90 Euro/ VHB indien gelijktijdig ingediend) 
Update analytisch gedeelte 3.199,90 euro/ VHB  

d) Type II variaties: klinisch artikel 35§1 of artikel 170§1** 
 Wijzigingen in module 4 (deel III) of module 5 (deel IV) zonder enige wijziging in SKP of PIL 799,97 euro/ VHB 639,98 euro + (159,98 / VHB) 

Wijzigingen in SKP of PIL zonder wijziging in rubrieken eigenschappen, indicaties, 
dosering of wachttijd(en) 

  
799,97 euros/ VHB 639,98 euros + (159,98 / VHB) 

Wijzigingen in SKP of PIL in rubrieken eigenschappen, indicaties, dosering of 
wachttijd(en) 

3.199,90 euros/ VHB 3.039,91 euros + (159,98 / VHB) 

Wijzigingen in afleveringswijze (bv. medisch voorschrift/vrije aflevering) 1.439,95 euros/ VHB  
e) Wijzigingen betreffende invoerder of etikettering  639,98 euros/ VHB 479,97 euros + (159,98 / VHB) 
Voor weesgeneesmiddel (niet van toepassing op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik) alle bijdragen / 2 
Voor geneesmiddel op basis van allergenen (niet van toepassing op geneesmiddelen voor  
diergeneeskundig gebruik)       alle bijdragen / 2 
* Voor groeperingen is de bijdrage van elke individuele variatie verschuldigd. Raadpleeg het document 'Nationale FAQ over Variaties' - vraag 6.1 voor meer 
informatie over de bijdrage voor groeperingen en worksharings 
 
Rubriek 4 bis: MRP-variaties* 
  artikel 35§1 of artikel 170§1** 
a) Type IA variaties   479,97 euros/ VHB 320,00 euros + (159,98 / VHB) 

(Voor variaties type IA nr. A.1, A.4, A.5a en A.5b (7) zijn geen bijdragen 
verschuldigd) 

b) Type IB variaties   799,97 euros/ VHB 639,98 euros + (159,98 / VHB) 
c) Type II variaties Idem als c) en d) in rubriek 4  
Indien België optreedt als RMS     alle bijdragen x 2 
Voor weesgeneesmiddel (niet van toepassing op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik) alle bijdragen / 2 
Voor geneesmiddel op basis van allergenen (niet van toepassing op geneesmiddelen voor  
diergeneeskundig gebruik)      alle bijdragen / 2 
* Voor groeperingen is de bijdrage van elke individuele variatie verschuldigd. Raadpleeg het document 'Nationale FAQ over Variaties' - vraag 6.1 voor meer 
informatie over de bijdrage voor groeperingen en worksharings 
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Rubriek 5: Herbeoordeling van een vergund dossier 
Herbeoordeling van een vergund dossier 3.199,90 euros/ VHB 
Voor weesgeneesmiddel (niet van toepassing op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik) alle bijdragen / 2 

Rubriek 6: Eenheidsdosisverpakking 

Een bestaande verpakking vervangen door een eenheidsdosisverpakking of toevoeging van een eenheidsdosisverpakking aan de bestaande verpakking 
gratis indien de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 3 juli 1969, zoals gewijzigd, zijn vervuld. 

Opmerkingen: (1) MRP = Mutual Recognition Procedure (wederzijdse erkenningsprocedure) 

(2) VHB = Vergunning voor het in de handel brengen) (voor elke sterkte, primaire verpakking of farmaceutische vorm) 

(3) Nieuwe werkzame stof = werkzame stof die nog niet voorkomt in een geneesmiddel dat in België is vergund  

(4) MAH = Marketing Authorisation Holder (vergunninghouder) 

(5)  RMS = Reference Member State (referentielidstaat) 

(6) DCP = Decentralised Procedure (gedecentraliseerde procedure) 

(7) Verwijzing naar de "Richtsnoeren van de Commissie over de bijzonderheden van de verschillende categorieën wijzigingen" 

(overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1234/2008) 
http://ec.europa.eu/health/files/betterreg/pharmacos/classification_guideline_adopted.pdf 

*Artikel 25, §3, tweede lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1969: gelijktijdig ingediende dossiers betreffende verschillende VHB’s van dezelfde MAH
op voorwaarde dat de inhoud van het dossier op alle VHB’s van toepassing is. 

**Artikel 35, §1 of artikel 170, §1 van het koninklijk besluit van 14 december 2006: dossiers betreffende verschillende VHB’s van dezelfde MAH op 
voorwaarde dat de inhoud van het dossier van toepassing is op een specifiek type van wijziging en van toepassing is op al die VHB’s. 

Indien de aanvraag niet kon worden aanvaard in overeenstemming met artikel 10, vijfde lid, of artikel 150, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 14 
december 2006, of indien de aanvraag werd ingetrokken binnen de voorwaarden genoemd in deze artikelen, worden de bijdragen vergoed verminderd met 
320 euro. 

http://ec.europa.eu/health/files/betterreg/pharmacos/classification_guideline_adopted.pdf
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SAMENVATTING VAN DE BIJDRAGEN overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 april 2001 

Rubriek 1  1°: Aanvraag voor parallelinvoer 
Nieuwe aanvraag voor parallelinvoer overeenkomstig artikel 4 of 
wijziging van een vergunning voor parallelinvoer overeenkomstig artikel 7, §§ 2 en 3 2.064,89 euro/vergunning 

Rubriek 1  2°: Hernieuwing 
 

Hernieuwing van een vergunning voor parallelinvoer overeenkomstig artikel 7, § 1 1.032,45 euro/vergunning 

Rubriek 2: Aanvraag voor wijziging 
 

Aanvraag tot wijziging van de vergunning voor parallelinvoer, behalve voor wijzigingen overeenkomstig artikel 7, §§ 2 en 3 
688,31 euro/vergunning 

Alle bijdragen moeten op voorhand worden betaald en een bewijs van betaling is noodzakelijk (in deel IA/module 1) alvorens de aanvraag kan worden 
aanvaard. 

Gelieve de verschuldigde bijdragen te storten op rekeningnummer: 679-0021942-20 
IBAN-CODE: BE28 6790 0219 4220 
Swift-code: PCHQBEBB 

"Opgemerkt dient te worden dat deze tekst louter informeel is en dat het geenszins zeker is dat de huidige formuleringen en bepalingen overeenkomen 
met de definitieve tekst die zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen t.o.v. de definitieve tekst.”  
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