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Mevrouw, Mijnheer,
Sommige gassen worden beschouwd als geneesmiddelen.
Gassen die gebruikt worden in de medische sector beantwoorden in bepaalde gevallen aan de functionele
definitie van het geneesmiddel (tweede lid van de definitie, opgenomen in art. 1 van de wet van 25 maart
1964 op de geneesmiddelen). Volgende gassen zijn ondermeer te beschouwen als geneesmiddel : zuurstof
en distikstofoxide voor inhalatie, gasvormig of vloeibaar, in cilinders of cryogene recipiënten (mobiele of
vaste), medische lucht voor inhalatie, verkregen door compressie van omgevingslucht, gereconstitueerde
lucht, distikstofoxide (50-50%), kooldioxide/zuurstof (10-90%, 5-95%…).
Deze geneesmiddelen zijn gekenmerkt door een specifiek registratienummer waarin de letter G voorkomt,
een partijnummer (opgesteld volgens de wettelijke code) en een vervaldatum.
De fabrikanten en verdelers van medische gassen werden bijgevolg verzocht zich in regel te stellen met de
wetgeving inzake geneesmiddelen.
De Directoraat-generaal Geneesmiddelen heeft een computercontrole uitgevoerd op de ontvangen
stortingen en heeft verschillende vergissingen en vergetelheden vastgesteld in de betalingen van de
bijdragen op geneesmiddelen overeenkomstig het K.B. van 30/03/1976 (jaar 2000 tot 2006).
In het kader 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 zijn de firma’s gehouden bijdragen te betalen.
De driemaandelijkse betaling van de 0,005 €/0,0074 € per verpakking1.
Deze betaling is ten laste van de persoon die een vergunning heeft om deze geneesmiddelen in de handel te
brengen (d.w.z.de houder van de registratie). De bijdrage blijft verschuldigd of het in de handel brengen
gebeurt onder bezwarende titel of niet. Dit houdt in dat ook de monsters beoogd worden.
De betaling van de 0,005 €/0,0074 € per verpakking dient te gebeuren bij de Nationale Kas voor
Beroepskrediet, Kunstlaan 6-9 te 1210 Brussel op het rekeningnummer: 110-6001311-36.
verpakking
Van 1ste trimester 2000 tot 1ste
Vanaf 2de trimester 2005
trimester 2005 (inbegrepen).
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0,0074 €
0,005 €
1 kader
1 levering
1

Een verpakking = een cilinder of een kader of een levering
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De driemaandelijkse betaling van de 0,0124 €/0,0161 € per verpakking.
Het innen van deze bijdrage gebeurt door de groothandelaars-verdelers. In geval van rechtstreekse levering
aan de officina-apothekers door de persoon die een vergunning heeft om het geneesmiddel in de handel te
brengen gebeurt de inning van deze bijdrage door deze laatste.
De betaling van de 0,0124€/0,0161€ per verpakking dient te gebeuren bij de Nationale Kas voor
Beroepskrediet, Kunstlaan 6-9 te 1210 Brussel op het rekeningnummer: 110-6001310-35.
Vanaf het tweede kwartaal 2005 (inbegrepen), dient U 0,0037€ meer te betalen per verpakking aan
te Nationale Kas voor Beroepskrediet, Kunstlaan 6-9 te 1210 Brussel op het rekeningnummer: 1106001311-36.
Een verpakking
1 cilinder
1 kader
1 levering

Van 1ste trimester 2000 tot 1ste
trimester 2005 (inbegrepen).

Vanaf 2de trimester 2005

0,0124 €

0,0161 €

Opgelet
− dezelfde vrachtwagen (bulck) die aan verschillende ziekenhuizen en/of aan verschillende
woonplaatsen (particulieren) levert = verschillende leveringen
è aantal leveringen *0,005 € en/of 0,0124€ - 0,0074 € en/of 0,0161 €
− dezelfde vrachtwagen die verschillende kaders aan één of meer ziekenhuizen en/of aan
verschillende woonplaatsen levert
è aantal kaders * 0,005 € en/of 0,0124€ - 0,0074 € en/of 0,0161 €
− dezelfde vrachtwagen die verschillende cilinders aan één of meer ziekenhuizen en/of aan
verschillende woonplaatsen levert
è aantal cilinders * 0,005 € en/of 0,0124€ - 0,0074 € en/of 0,0161 €
Gegevens die driemaandelijks aan het departement boekhouding van DG3 moeten verstrekt worden :
− het aantal leveringen die per product en dus per nummer van registratie worden geleverd,
− het aantal cilinders die per product en dus per nummer van registratie worden geleverd,
− het aantal kaders die per product en dus per nummer van registratie worden geleverd.
Mogen we u vragen deze stortingen uit te voeren in de eerstkomende dagen, zoniet kan door onze
inspectiediensten een administratieve boete opgelegd worden.
Reeds hartelijke dank bij voorbaat, en met de meeste hoogachting.
De Directeur-generaal,

J. Van Calster
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