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FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN 
GEZONDHEIDSPRODUCTEN (FAGG) 

 Aangifteformulier om medische 
hulpmiddelen in de handel te brengen 

Europese verordening 2017/746  
Medische hulpmiddelen voor  

in-vitrodiagnostiek (IVD)
A. Identificatie van de Bevoegde Instantie
Code Bevoegde Instantie: 
BE/CA01        

SRN Bevoegde Instantie: 
BE-CA-007     

Naam Bevoegde Instantie: 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Straat, nummer: 
Galileelaan, 5

Postbus: 
3

Postcode: 
B - 1210

Stad: 
Brussel

Landcode: 
BE 

Telefoonnummer: 
00-32-2-528 4000

Email: 
notifications.meddev@fagg-afmps.be

B. Identificatie van de registratie
Datum: Nummer:

Is het een nieuwe notificatie, een wijziging of een afschaffing ?
Eerste Wijziging Afschaffing

De overschakeling van een IVDD- naar IVDR-notificatie wordt beschouwd als een "eerste" notificatie en niet als een wijziging. 
 
Voor de overschakeling van IVDD- naar IVDR-notificatie: gelieve het nummer van de notificatie onder IVDD te vermelden, 
zodat deze geschrapt kan worden. 
Voor een wijziging of een afschaffing van een IVDR-notificatie: gelieve het nummer van de betreffende notificatie te 
vermelden.

Nummer van de betrokken notificatie

Voor een wijziging, gelieve uit te leggen welke 
wijzigingen aangebracht werden in het dossier

Statuut van uw organisatie
fabrikant gemachtigde

Medische hulpmiddelen onder de Verordening 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
notificatie van klasse A medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

notificatie van klasse B medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

notificatie van klasse C medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

notificatie van klasse D medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek



Page  of Versie 20211216

C. Identificatie van de fabrikant
Informatie over de fabrikant:

Ondernemingsnummer: Uniek registratienummer (SRN):

Naam van de fabrikant:

Straat, nummer: Postbus:

Postcode: Stad: Land code:

Website:

Informatie over de verantwoordelijke persoon voor de naleving van de regelgeving 

Naam van de verantwoordelijke persoon:

Telefoonnummer: E-mail:
Informatie over de contactpersoon:

Naam van de contactpersoon:

Telefoonnummer E-mail:
Informatie over de persoon verantwoordelijk voor vigilantie:

Naam van de persoon verantwoordelijk voor vigilantie:

Telefoonnummer: E-mail:

D. Identificatie van de gemachtigde
Informatie over de gemachtigde:

Ondernemingsnummer: Uniek registratienummer (SRN):

Naam van de gemachtigde:

Straat, nummer: Postbus:

Postcode: Stad: Land code:

Website:

Informatie over de  verantwoordelijke persoon voor de naleving van de regelgeving

Naam van de verantwoordelijke persoon:

Telefoonnummer E-mail:
Informatie over de contactpersoon:

Naam van de contactpersoon:

Telefoonnummer: E-mail:
Informatie over de persoon verantwoordelijk voor vigilantie:

Naam van de persoon verantwoordelijk voor vigilantie:

Telefoonnummer: E-mail:
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E. Identificatie van het medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek

Toekennende entiteit Basic UDI:

Model van de hulpmiddel

 Gebruik van het (de) medisch(e) hulpmiddel(en):
Particulieren Particulieren en professionelen Enkel professionelen

Beschrijving van het (de) medisch(e) hulpmiddel(en): - in het Nederlands of in het Engels

Nomenclatuur: Code(s):

Website

F. Bijkomende informatie te verzenden samen met dit formulier
Conformiteitsverklaring volgens bijlage IV (Verordening 2017/746) 
Certificat(en) van de aangemelde instantie voor klasse B, C en D medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
De toegepaste classificatieregels volgens bijlage VIII (Verordening 2017/746)
Gebruiksaanwijzing (1)
Kopie van de verpakking (1)
Wettelijk statuut van uw organisatie
Document van de fabrikant waarin hij u als zijn gemachtigde benoemt

(1) Voor de bijsluiter en de verpakking: 
Voor privé-gebruik : 
- in de 3 landstalen (FR, NL, DE); 
- indien niet beschikbaar in de 3 landstalen, een verklaring waarin er vermeld staat dat het medisch hulpmiddel niet op de Belgische markt 
zal gebracht worden 
Enkel voor professioneel gebruik: 
- in de 3 landstalen (FR, NL, DE); 
- Indien in het Engels, een verklaring waarin er vermeld staat dat de fabrikant/gemachtigde deze informatie aan de professionele gebruiker kan 
verstrekken in de nationale taal van zijn keuze; 
- Indien niet beschikbaar in de 3 landstalen, een verklaring waarin er vermeld staat dat het medisch hulpmiddel niet op de Belgische markt zal 
gebracht worden

G. Declaraties
De technische documentatie zoals beschreven in bijlage II en in bijlage III (Verordening 2017/746) wordt ter beschikking 
gehouden van de nationale autoriteiten.

De etikettering en de gebruiksaanwijzing zijn conform aan de nationale wettelijke vereisten.

Een vigilantie systeem, een post-market surveillance systeem en een traceerbaarheidssysteem zijn in voege.

H. Handtekening van een rechtspersoon zoals vermeld in de statuten:

Datum: Opgemaakt te:

Naam: Functie:  

Handtekening: 
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