
Gebruik van de webapplicatie “mijn 
certificaten van vrije verkoop”
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Toegang tot de onlinetoepassingen is mogelijk via : 

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/fr

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/en

1e stap: inloggen op het webportaal

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/fr
https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl
https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/en
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Klik op login om u 
aan te melden op 
het portaal.

Als u nog niet op ons webportaal geregistreerd bent, 
kunt u zich registreren door te klikken op "configure 
my access ".
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de 
rubriek "info and documentation" en in de rubriek 
"more information".
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Klik op Csam
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Om u te identificeren met uw 
elektronische identiteitskaart Om in te loggen met 

de itsme applicatie
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Toegangsvenster voor de applicatie van mijn certificaten van vrije 
verkoop. 
De applicatie is toegankelijk voor bedrijven die ten minste een van 
de volgende activiteiten uitoefenen: 
-Uitvoerder
-Importeur
-Fabrikant
-Fabrikant van hulpmiddelen naar maat
-Gemachtigde
-Assembleur van systemen en behandelingspakketten
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Dit is het dashboard van de web applicatie mijn certificaten van vrije 
verkoop

Terug naar de 
startpagina van 
het portaal

Algemene informatie over de 
webapplicatie

Hiermee kunt u op 
elk moment 
terugkeren naar 
het dashboard 

Een nieuw certificaat aanvragen

Zoeken naar uw certificaten

Overzicht van al uw 
certificaten of resultaat van 
uw opzoeking indien u een 
opzoeking deed met de 
zoekfunctie

Zie het certificaatoverzicht

“Create from"-functie: 
hiermee kunt u een 
nieuwe aanvraag voor 
een identiek certificaat 
aanmaken (mogelijkheid 
om wijzigingen aan te 
brengen). Deze functie 
voorkomt dat dezelfde 
informatie verschillende 
keren moet worden 
ingevoerd. 

Download het ondertekende
certificaat
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Rubriek Aanvrager

Om het adres van 
de aanvrager te 
wijzigen. De 
mogelijke 
adressen zijn deze 
die vermeld staan 
in de applicatie 
"mijn 
onderneming"

Klik op een rubriek 
om deze te 
openen

Ga naar de 
volgende rubriek

Selecteer de 
contactpersoon die 
de verschillende 
meldingen over de 
status van het 
verzoek per e-mail 
zal ontvangen. De 
contacten zijn 
deze die bekend 
staan in onze 
toepassingen. 
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Kies het land 
waarvoor het 
certificaat zal 
worden gebruikt

Kies de taal van 
het certificaat

Geef aan of een 
legalisatie vereist 
is.
Indien u een 
legalisatie 
aanvraagt, zal het 
verzoek door onze 
dienst aan de FOD 
Buitenlandse 
Zaken worden 
gericht. U 
ontvangt het 
gelegaliseerde 
certificaat 
rechtstreeks van 
de FOD 
Buitenlandse 
Zaken. Het niet-
gelegaliseerde 
certificaat zal nog 
steeds 
beschikbaar zijn 
voor download in 
de toepassing

Ga naar de 
volgende rubriek

Terug naar de 
vorige rubriek

Klik op het vorige 
onderdeel om het 
opnieuw te openen

Klik op een rubriek 
om deze te 
openen

Land, taal en e-
legalisatie sectie. 
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Klik op een vorige 
rubriek om deze 
opnieuw te openen

Klik op een rubriek 
om deze te 
openen

Rubriek over de 
identificatie van 
het (de) 
hulpmiddel(en).

Kies het type 
hulpmiddel

Kies de 
risicoklasse. 

Toevoeging van een product. Een 
certificaat van vrije verkoop kan 
verscheidene hulpmiddelen 
omvatten, zolang deze 
hulpmiddelen tot dezelfde klasse 
behoren en op hetzelfde CE-
certificaat voorkomen. 
Voor aanvragen voor MDD-, 
AIMD- en MDR-certificaten : 
maximaal 10 hulpmiddelen.
Voor aanvragen voor IVDD- en 
IVDR-certificaten : maximaal 40 
hulpmiddelen.

Ga naar de 
volgende rubriek

Terug naar vorige
rubriek

Toevoeging van 
een CE-certificaat, 
afgegeven door 
een aangemelde 
instantie

Het onderstaande 
voorbeeld is voor 
een hulpmiddel van 
klasse IIa MDD. De 
gevraagde 
informatie verandert 
naargelang van het 
type hulpmiddel en 
de risicoklasse
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Klik hier om een 
CE-certificaat te 
uploaden.

Vul het nummer 
van de 
aangemelde 
instantie in

In dit pop-
upvenster kunt u 
het certificaat van 
de aangemelde 
instantie 
toevoegen. 
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Klik hier om de 
verklaring van 
overeenstemming 
te uploaden

Beschrijving van 
het hulpmiddel

Naam van het 
hulpmiddel

Deze pop-up 
maakt het mogelijk 
een hulpmiddel toe 
te voegen
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Om een tweede 
hulpmiddel toe te 
voegen

Om een tweede 
certificaat toe te 
voegen

Wijzigen

Verwijder deze lijn.
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Om het ISO-
certificaat toe te 
voegen. Indien de 
fabrikant geen 
ISO-certificatie 
heeft, is een 
ondersteunende 
tekst vereist. 

Om het adres van 
de aanvrager te 
selecteren.
Als de aanvrager 
de fabrikant is, 
komen de 
voorgestelde 
keuzes uit de 
applicatie "mijn 
activiteiten". 
Indien de 
aanvrager niet de 
fabrikant is, komen 
de voorgestelde 
keuzes uit de 
applicatie “mijn 
fabrikanten"-

Ga naar de 
volgende rubriek 

Rubriek fabrikant

Terug naar vorige
rubriek

Klik op een vorige 
rubriek om deze 
opnieuw te openen

Klik op een rubriek 
om deze te 
openen
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Klik hier om het 
ISO-certificaat te 
uploaden

Vul het nummer 
van de certificatie-
instelling in

Met deze pop-up 
kunt u het ISO-
certificaat 
toevoegen 
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De gestelde vragen 
zijn verschillend 
naargelang het 
type hulpmiddel 
(MDD, MDR, AIMD, 
IVDD, IVDR)

Ga naar de 
volgende rubriek 

Rubriek over de 
kenmerken van het 
hulpmiddel

Klik op een vorige 
rubriek om deze 
opnieuw te openen

Klik op een rubriek  
om deze te 
openen

Terug naar de 
vorige rubriek
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Om elk relevant 
geacht document 
toe te voegen

Rubriek voor het 
bijvoegen van 
andere 
documenten indien 
nodig

Klik op een vorige 
rubriek om deze 
opnieuw te openen

Certificaataanvraag 
indienen bij het 
FAGG

Terug naar vorige
sectie
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Bevestigingsbericht

Terug naar het 
dashboard
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Het aangevraagde 
certificaat 
verschijnt in de 
lijst van uw 
certificaten met de 
status "in 
validatie".
U zult het kunnen 
downloaden 
wanneer het de 
status 
"ondertekend en 
gefactureerd" 
heeft. Een e-mail 
zal u verwittigen 
wanneer het 
ondertekende 
certificaat 
beschikbaar is in 
de toepassing. 
De factuur wordt 
verstuurd door 
onze 
boekhoudkundige 
dienst.



Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg


