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WOORD VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

BESTE LEZER, 

Dit jaar brengen we u het jaarverslag in een andere 
verpakking. We hebben de onderwerpen die we extra 
in de verf willen zetten in een krant verwerkt. We ho-
pen door deze presentatie u duidelijk te kunnen maken 
dat ons agentschap zich bezighoudt met zaken die ook 
voor u iedere dag opnieuw van belang zijn.

In het tweede deel informeren we u naar jaarlijkse 
gewoonte over de werking en de resultaten van de 
verschillende afdelingen, cellen, eenheden en coördi-
naties van het fagg. De grafieken en de tabellen met 
het cijfermateriaal geven een duidelijk beeld van ons 
takenpakket en de behaalde resultaten.

We zien 2014 als het jaar van de volgende fase in de 
levenscyclus van ons agentschap. Persoonlijk begon ik 
aan mijn tweede mandaat als Administrateur-generaal 
en voor deze periode is een nieuw, meerjarig manage-
mentplan uitgewerkt: het managementplan 2014-2018, 
op weg naar een professionalisering van het fagg.

Voor de periode 2014-2018 zou ik onze ambitie als 
volgt willen samenvatten: vertrekkend vanuit onze 
strategische doelstellingen, onze behaalde resulta-
ten en realisaties consolideren en onze partners de 
nodige steun geven voor het aangaan van nieuwe  
uitdagingen. Hierbij dring ik aan op een bijzondere 
aandacht voor twee aspecten: tegemoetkomen aan 
de noden van de volksgezondheid met betrekking tot 
de domeinen van de geneesmiddelen en de gezond-
heidsproducten en de centrale plaats van de patiënt 
bevestigen.

Wij staan hier voor heel wat uitdagingen, zowel extern 
als intern: van de steeds kritischer wordende patiënten 
met altijd grotere verwachtingen, de vergrijzing van de 
bevolking, de Unmet Medical Needs, meer “Europa” in 
de wereld, de evolutie in de vele domeinen waarin het 
fagg bevoegd is, nieuwe geavanceerde therapieën en 
gepersonaliseerde geneeskunde tot het interne beleid 
van personeel, ICT, budget, kwaliteit en management.

Ik wil eindigen met een oprecht woord van dank aan 
alle medewerkers van het agentschap voor al de ge-
leverde inspanningen. Ik ben blij dat ik kan rekenen 
op jullie expertise en betrokkenheid.

Ik wil ook onze partners bedanken, patiënten, ge-
zondheidszorgbeoefenaars, de academische wereld, 
industrie, bevoegde autoriteiten en ook de politiek 
verantwoordelijken van de lidstaten en van de Europese 
instellingen, voor de constructieve bijdrage aan de 
professionalisering van ons agentschap.

Veel leesplezier.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal
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MISSIE

Het fagg speelt een essentiële rol in de bescherming 
van de Volksgezondheid met als missie:

“Het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot hun 
gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doel - 
treffendheid:
 •  van geneesmiddelen voor menselijk en dierge-

neeskundig gebruik, met inbegrip van homeopa-
thische geneesmiddelen en kruidengeneesmid-
delen, magistrale en officinale bereidingen;

 •  van gezondheidsproducten waaronder medische 
hulpmiddelen en hulpstukken, en grondstoffen 
bestemd voor de bereiding en de productie van 
geneesmiddelen de bereiding en de productie van 
geneesmiddelen.

Het verzekeren, vanaf hun wegneming tot hun gebruik, 
van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid:
 •  van alle operaties met bloed, cellen en weef-

sels, die eveneens gedefinieerd zijn als 
gezondheidsproducten”.*

ROL

Het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de 
doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten in klinische ontwikkeling en op de 
markt.

WAARDEN

De waarden die leven binnen het fagg zijn zorg vuldig 
gekozen en vormen de leidraad doorheen onze da-
gelijkse activiteiten:
 • Integriteit
 • Engagement
 • Aanpassingsvermogen
 • Teamspirit

onze zorg!*  Gebaseerd op de wet van 20 juli 2006 (Belgisch Staatsblad van 

08.09.2006) over de oprichting en de werking van het fagg.
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MISSIE, ROL EN WAARDEN

Uw geneesmiddelen
en gezondheidsproducten ,  
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KERNTAKEN

De belangrijkste basistaak van de Afdeling R&D (hu-
maan) is de behandeling van dossiers voor het verkrij-
gen van een vergunning voor een klinische proef of CTA 
(Clinical Trial Application) en de wijzigingen aan derge-
lijke dossiers of amendementen. De aanvragen worden 
ingediend door de opdrachtgevers van klinische proe-
ven: commerciële opdrachtgevers of opdrachtgevers 
uit de academische wereld. Na ontvangst en validatie 
worden de dossiers gecontroleerd en wanneer nodig 
doorgegeven aan de Afdeling Evaluatoren ter evalua-
tie van de kwaliteitsgegevens en/of de niet-klinische 
gegevens van het dossier voor het geneesmiddel voor 
onderzoek of IMP (Investigational Medicinal Product). 
Na afloop van dit proces wordt de beslissing van het 
agentschap meegedeeld aan de opdrachtgever en 
wordt het dossier afgesloten en gearchiveerd.

De Afdeling R&D (humaan) neemt ook deel aan het 
Europese proefproject rond de vrijwillige harmonisatie-
procedure of VHP (Voluntary Harmonisation Procedure). 
Dit is een procedure waarbij voor multinationale kli-
nische proeven een geharmoniseerde evaluatie ge-
beurt in samenspraak met de verschillende betrokken 
autoriteiten. België is relatief veel betrokken bij deze 
procedure, zowel in de rol van referentielidstaat of RMS 
(Reference Member State) als van betrokken lidstaat 
of CMS (Concerned Member State).

Sinds december 2012 zijn nieuwe modaliteiten van 
toepassing voor het indienen van jaarlijkse veiligheids-
rapporten in het kader van klinische proeven onder 
de vorm van een DSUR (Development Safety Update 
Report). Ter bescherming van de deelnemers aan kli-
nische proeven volgt de Afdeling R&D (humaan) deze 
rapporten nauwgezet op.

Een andere belangrijke taak is de behandeling van vra-
gen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling.

Ook aanvraagdossiers voor gebruik van geneesmidde-
len zonder vergunning voor het in de handel brengen 
of VHB in schrijnende gevallen of CU (Compassionate 
Use) of van geneesmiddelen in medische noodpro-
gramma’s of MNP’s (Medical Need Programs) worden 
door deze afdeling behandeld.

De afdeling neemt ook deel aan de volgende belang-
rijke besprekingen rond:
•  de problematiek van de snellere toegang tot innovatie 

voor onvervulde medische behoeftes met terugbeta-
ling van moleculen waarvan de vergunningsprocedure 
lopende is in functie van het therapeutisch belang en 
de mogelijkheid tot toegang voor een terugbetaling 
buiten indicatie of UMN (Unmet Medical Need);

•  de aanpassingen aan de wet inzake experimenten 
op de menselijke persoon van 7 mei 2004 en de 
herziening van de Europese Richtlijn 2001/20.

Afdeling R&D
(humaan)

Administratieve 
ondersteuning

Cel 
Samenwerking 

Ethische  
Comités

Cel Clinical Trials

Cel Follow-up

Cel CU-MNP

AFDELING R&D (humaan)
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Maand  
in 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Globaal

2014
Globaal
2013

Globaal
2012

Globaal
2011

Dossiers voor vergunningen voor klinische proeven of CTA’s en wijzigingen aan dergelijke dossiers (amendementen)

Afgesloten dossiers 
(initieel) 49 52 44 59 40 33 42 35 61 51 40 62 568 554 496 534

Afgesloten wijzigingen 116 138 120 152 130 182 185 161 155 162 96 152 1 749 1 776 1 596 1 522

Aanvragen  
(initieel + wijzigingen) 
afgesloten binnen de 
wettelijk vastgelegde 
termijn

87,43% 91,63% 87,11% 97,26% 93,65% 91,25% 94,00% 91,78% 88,24% 86,92% 88,59% 91,81% 90,90% 98,2% 88,8% 96%

Vragen aangaande klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

Antwoorden op 
gekende vragen 
binnen twee dagen

95% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 94% 98% 94% 97,9% 100%

Antwoorden op 
nieuwe vragen binnen 
vijf dagen

49% 77% 72% 89% 76% 85% 80% 57% 63% 76% 56% 52% 69% 64% 79,9% 76%

Jaarlijkse veiligheidsrapporten onder de vorm van een DSUR

Ontvangen rapporten 730 712 / /

ENKELE CIJFERS VOOR 2014



D
ire

ct
or

aa
t-

ge
ne

ra
al

 P
RE

 v
er

gu
nn

in
g

11 

JAAR 2011 2012 2013 2014

Vrijwillige harmonisatieprocedure of VHP

Totaal aantal indieningen 82 117 143 173

België als CMS 38 63 78 59

België als RMS 1 9 5 4

Geneesmiddelen zonder VHB in schrijnende gevallen of CU’s en geneesmiddelen in medische noodprogramma’s of MNP’s

Algemene CU’s 11 7 4 12

Wijzigingen CU’s 4 4 5 5

Uitzonderlijke CU’s 3 7 6 3

Algemene MNP’s 20 19 34 22

Wijzigingen MNP’s 9 20 12 27

Uitzonderlijke MNP’s 0 10 6 17

Algemene CU’s (nieuwe regelgeving) niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 1

Wijzigingen CU’s (nieuwe regelgeving) niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 0

Algemene MNP’s (nieuwe regelgeving) niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 1

Wijzigingen MNP’s (nieuwe regelgeving) niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 0
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KERNTAKEN

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Afdeling 
Marketing Authorisation (humaan) bestaat uit de op-
volging van de aanvragen voor een vergunning voor 
het in de handel brengen of VHB van geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. Deze opvolging bestaat uit drie 
fasen: de validatie-, beheer- en evaluatiefase, om zo 
tot een eindbeslissing te komen en eventueel een 
VHB toe te kennen.

De belangrijkste taken van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) zijn:

 •  in ontvangst nemen en valideren van VHB- 
aanvragen;

 •  in ontvangst nemen en administratief opvolgen 
van dossiers die enkel handelen over het actieve 
bestanddeel of ASMF (Active Substance Master 
File);

 •  coördineren en opvolgen van dossiers in functie 
van de vastgelegde termijnen of deadlines;

 •  verzekeren van de schakel tussen de farmaceutische 

industrie, nationale en internationale bevoegde in-
stanties zoals het Europees Geneesmiddelenbureau 
of EMA (European Medicines Agency), interne 
en externe deskundigen en partnerinstellingen 
zoals het Wetenschappelijk Instituut voor de 
Volksgezondheid of WIV;

 •  verzekeren van het secretariaat van de Commissie 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

 •  actief deelnemen aan het overleg met bijvoorbeeld 
andere bevoegde instanties, de Coördinatiegroep 
voor wederzijdse erkenning en gedecentrali-
seerde procedures, geneesmiddelen voor men-
selijk gebruik of CMDh (Co-ordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised Procedures, 
Human) en Belgian Regulatory Affairs Society of 
BRAS aangaande reglementaire dossiers;

 •  opstellen van openbare beoordelingsrapporten of 
PAR’s (Public Assessment Reports);

 •  administratief afsluiten van dossiers en aflevering 
van de VHB’s.

Afdeling  
Marketing  

Authorisation
(humaan)

Cel CP

Cel MRP/DCP/NP

Coördinatie  
Dossierbeheer

Coördinatie  
Administratieve 
ondersteuning

Cel Afsluiting

AFDELING MARKETING  
AUTHORISATION (humaan)
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ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB of NP (National Procedure)
Er zijn vijfentwintig dossiers afgesloten voor de NP in 2014.

Het aantal ingediende dossiers (IN) en het aantal afgesloten dossiers (OUT)

Dossiers Totaal in 
2011

Totaal in 
2012

Totaal in 
2013

Totaal in 
2014

IN 270 262 221 240

OUT (zonder 
variaties) 467 274 222 225

Totaal OUT 538 330 256 287

Opmerkingen:
 • Wij noteren een lichte stijging in 2014.
 •  Het totaal aantal afgesloten dossiers (totaal OUT) betreft het aantal afgesloten 

dossiers zonder de variaties (OUT zonder variaties) vermeerderd met de door 
onze afdeling afgesloten variaties die werden ingediend net na de goedkeuring 
van de dossiers en die daardoor nog geen VHB hadden gekregen.

Het aantal ingediende dossiers (IN) en het aantal afgesloten dossiers (OUT)

Dossiers Totaal in 
2011

Totaal in 
2012

Totaal in 
2013

Totaal in 
2014

IN 44 23 23 18

OUT 32 23 26 25

Wederzijdse erkenningsprocedure tot het verkrijgen van een VHB of MRP 
(Mutual Recognition Procedure) en decentrale procedure tot het verkrijgen 
van een VHB of DCP (Decentralised Procedure)
Er zijn 225 dossiers afgesloten voor de MRP en DCP.

Het aantal ingediende dossiers (IN) en het aantal afgesloten dossiers (OUT)

Dossiers Totaal in 
2011

Totaal in 
2012

Totaal in 
2013

Totaal in 
2014

IN 376 449 418 395

OUT 370 384 377 358

Centrale procedure tot het verkrijgen van een VHB of CP (Centralised Procedure)
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Aantal ingediende dossiers (IN) per type

Type procedure IN Totaal in 2011 Totaal in 2012 Totaal in 2013 Totaal in 2014

Full application – volledig dossier 10 12 5 12

Line extension – uitbreiding van een bestaand gamma 0 1 0 0

Renewal – hernieuwing 5 5 3 8

Variation – variatie IA 46 44 54 33

Variation – variatie IB 31 75 75 94

Notification – notificatie 21 2 0 3

Grouped variation – gegroepeerde variatie 8 11 12 19

Grouped variation – gegroepeerde variatie IA 42 51 50 38

Grouped variation – gegroepeerde variatie IB 22 25 30 37

Analytical variation – analytische variatie (60 dagen) 24 22 20 30

Analytical variation – analytische variatie (90 dagen) 0 0 1 1

Clinical variation – klinische variatie (60 dagen) 22 32 47 49

Clinical variation – klinische variatie (90 dagen) 4 0 1 0

Post Approval Commitment (PAC) – verbintenis na goedkeuring 137 165 120 70

Referral – arbitrageprocedure 4 4 0 1

Totaal 376 449 418 395

Opmerking:
In 2013 was door wijzigingen in de vertegenwoordiging binnen het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik of CHMP (Committee for Medicinal Products for Human 
Use) en de beperkte capaciteit bij de preklinische en de niet-klinische evaluatoren, de afdeling gedurende meerdere maanden geen kandidaat voor een rol als rapporteur/
co-rapporteur/peer reviewer. Dit leidde tot minder full applications in 2013 dan in 2012. In 2014 was het nieuwe CHMP-team volledig operationeel en werd de capaciteit bij 
de evaluatoren uitgebreid, wat ons in staat stelde weer volop te solliciteren voor nieuwe rapporteurships. Daardoor kwamen we in 2014 met twaalf nieuwe full applications 
weer uit op het niveau van de voorbije jaren.
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Aantal afgesloten dossiers (OUT) per type

Type procedure OUT Totaal in 2011 Totaal in 2012 Totaal in 2013 Totaal in 2014

Full application – volledig dossier 3 11 9 9

Line extension – uitbreiding van een bestaand gamma 4 0 1 0

Renewal – hernieuwing 11 8 0 9

Variation – variatie IA 42 40 51 33

Variation – variatie IB 30 78 58 95

Notification – notificatie 16 2 0 4

Grouped variation – gegroepeerde variatie 9 10 11 16

Grouped variation – gegroepeerde variatie IA 43 51 53 40

Grouped variation – gegroepeerde variatie IB 22 23 30 39

Analytical variation – analytische variatie (60 dagen) 28 16 26 20

Analytical variation – analytische variatie (90 dagen) 0 0 1 0

Clinical variation – klinische variatie (60 dagen) 38 23 38 43

Clinical variation – klinische variatie (90 dagen) 7 0 0 1

Post Approval Commitment (PAC) – verbintenis na goedkeuring 116 117 99 48

Referral – arbitrageprocedure 1 5 0 1

Totaal 370 384 377 358
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KERNTAKEN

De belangrijkste opdrachten van de Afdeling Genees-
middelen voor Diergeneeskundig Gebruik bestaan, 
volgens de Nationale procedure tot het verkrijgen van 
een vergunning voor het in de handel brengen of 
VHB via NP, wederzijdse erkenningsprocedure tot het 
verkrijgen van een VHB of MRP (Mutual Recognition 
Procedure) of decentrale procedure tot het verkrijgen 
van een VHB of DCP (Decentralised Procedure), uit de 
validatie, het beheer en de afsluiting van dossiers voor:

 • nieuwe aanvragen;
 • analytische en klinische variaties;
 • vijfjaarlijkse hernieuwingen.

De afdeling staat ook in voor de administratieve onder-
steuning van de Belgische vertegenwoordiging in het 
Wetenschappelijk Comité dat aanvragen voor nieuwe 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in 
Europa via de CP, beoordeelt of CVMP (Committee for 
Medicinal Products for Veterinary Use).

De afdeling is bovendien verantwoordelijk voor de 
vergunning van klinische proeven met geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik, medische hulpmid-
delen voor diergeneeskundig gebruik, parallelimport, 
het beheer van de infovet-mailbox en de deelname 
aan werkgroepen op Europees en nationaal niveau.

Daarnaast moet de afdeling de transversaliteit van 
diergeneeskundige onderwerpen binnen het agent-
schap verzekeren. Er wordt nauw samengewerkt met 
de Commissie voor geneesmiddelen voor diergenees-
kundig gebruik door deze administratief en logistiek 
te ondersteunen bij de realisatie van haar opdrachten.

In 2014 heeft de afdeling actief meegewerkt aan de 
organisatie van het veterinaire TOPRA-symposium (The 
Organisation for Professionals in Regulatory Affairs), 
dat plaatsvond in Brussel.

Daarnaast is de afdeling actief betrokken in het overleg 
op Europees niveau met betrekking tot de herziening 
van de Europese regelgeving voor diergeneesmiddelen 
en werd er gestart met de analyses voor de ontwikke-
ling van een datacollectiesysteem voor het verzamelen 
van de verkoopsgegevens van antimicrobiële middelen 
in de diergeneeskundige sector.

Staf- 
medewerker

Cel Vaccins  
& Antiparasitaire 

genees- 
middelen

Cel  
Pharmaceuticals

Afdeling  
Geneesmiddelen 

voor Dier- 
geneeskundig  

Gebruik

AFDELING GENEESMIDDELEN VOOR 
DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK
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ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Aantal ingediende en afgesloten dossiers voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik voor 2014

Procedure
IN 2013 

(berekening volgens 
oud systeem)

OUT 2013  
(berekening volgens 

oud systeem)

IN 2013  
(MeSeA)

IN 2014  
(MeSeA)

OUT 2014  
(MeSeA)

OUT 2014  
(DataPerfect)

NP

Variaties IA & IB 763 165 229 187 179 25

Variaties II 64 3 43 35 31 23

Hernieuwingen 11 1 10 20 5 27

VHB-aanvragen 33 13 31 15 11 3

Klinische proeven 12 11 10 15 16 0

MRP

Variaties IA & IB 905 216 391 372 279 13

Variaties II 135 15 69 54 31 14

Hernieuwingen 75 4 55 59 5 4

VHB-aanvragen 51 10 46 13 14 9

DCP

VHB-aanvragen 102 3 67 50 38 5

Totaal 2 151 441 951 820 609 123



| Jaarverslag 201418 

Evolutie van het aantal openstaande dossiers voor geneesmiddelen  
voor diergeneeskundig gebruik in de oude databank
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Opmerkingen:
•  Het totale aantal inkomende dossiers is in 2014 licht afgenomen. Deze afname 

ligt in lijn met de daling die we ook voor de dossiers voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik zien.

•  Ten gevolge van de invoering van de applicatie om metadata zoals informatie 
over samenstelling, fabrikanten en bijsluiters over een geneesmiddel elektronisch 
te archiveren en op te volgen of MesExtra UI, de daarbij bijhorende werklast voor 
het aanvullen van de datamodellen en de kwaliteitscontrole bij de afsluiting van 
de dossiers, is er voor 2014 een lichte daling van het aantal afgesloten dossiers.

•  België werd in 2014 als rapporteur aangewezen voor drie nieuwe aanvragen voor 
het bekomen van een VHB via CP; als rapporteur of co-rapporteur voor 25 variaties 
en 3 hernieuwingen.

•  In 2014 is België opgetreden als RMS voor één nieuwe aanvraag voor het bekomen 
van een VHB via MRP, voor 12 variaties en 1 repeat use procedure (= procedure 
waarbij er na een initiële MRP in een aantal lidstaten er een zogenaamde twee-
de ronde volgt waarbij de procedure wordt herhaald in een aantal lidstaten die 
initieel niet betrokken waren).

NP

MRP/DCP
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KERNTAKEN

De Afdeling Evaluatoren beoordeelt wetenschappelijke 
gegevens van onder meer aanvragen voor weten-
schappelijk advies, klinische proeven en vergunningen 
voor het in de handel brengen of VHB’s ingediend door 
externe klanten.

Om de wetenschappelijke gegevens op een profes-
sionele en efficiënte manier te beoordelen, wordt de 
expertise binnen de afdeling continu onderhouden 
en versterkt. Er zijn ook systemen ingevoerd om de 
kwaliteit van het geleverde werk te garanderen en te 
controleren. De evaluatoren vertegenwoordigen het 
fagg in de meeste internationale wetenschappelijke 
comités en werkgroepen.

Al deze aspecten dragen bij tot het verhogen van de 
nationale en internationale erkenning van het fagg.

ORGANISATIE

De afdeling bestaat uit:
 •  de Cel Preklinisch & Klinisch Veterinair of de groep 

evaluatoren die de (pre-)klinische aspecten van 
diergeneesmiddelen behandelen en waar elke 
evaluator enkele specifieke therapeutische do-
meinen binnen de diergeneeskunde opvolgt;

 •  de Cel Niet-klinisch waarin de verschillende eva-
luatoren een eigen expertisedomein hebben zoals 
vaccins, geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie of ATMP’s (Advanced Therapy Medicinal 
Products), biosimilaire geneesmiddelen, nano-
geneesmiddelen, vroege fase ontwikkeling of early 
phase development klinische proeven en pediatrie;

 •  de Cel Kwaliteit of de groep evaluatoren die de 
kwaliteit van geneesmiddelen (menselijk en dier-
geneeskundig gebruik) behandelen met specialis-
ten in chemische producten, biologische produc-
ten, kruidengeneesmiddelen en ATMP’s;

 •  de Cel Klinisch Humaan of de groep evaluatoren 
waar sommige medewerkers zich concentreren op 
bio-equivalentie en farmacokinetiek, biostatistiek 
of de methodologie van klinische proeven, terwijl 
de anderen één of meer farmacotherapeutische 
domeinen opvolgen.

In 2014 werd ook van start gegaan met de uitbouw 
van een cel evaluatoren voor medische hulpmiddelen, 
MedDev.

Afdeling  
Evaluatoren

Cel Preklinisch  
& Klinisch  
Veterinair

Cel  
Niet-klinisch

Cel Klinisch  
Humaan

Cel Kwaliteit

AFDELING EVALUATOREN
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ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal evaluatierapporten, 
afgeleverd in 2014, per type procedure voor geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik.

Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Kwaliteit Niet-klinisch Klinisch Bio-equivalentie/ 
Farmacokinetiek Totaal Totaal Totaal Totaal

Eerste 
ronde

Vanaf  
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf  
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf  
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf  
tweede 
ronde

2011 2012 2013 2014

VHB

NP nieuw 53 57 40 16 40 40 2 6 197 221 224 254

NP variatie en  
hernieuwing 147 144 242 202 274 196 8 8 919 822 1 057 1 221

MRP & DCP 74 69 34 18 286 232 54 14 808 1 013 1 002 781

CP 53 26 74 52 102 60 14 20 351 371 408 400

Wetenschappelijk advies

51 50 110 42 221 210 240 253

Klinische proef

218 30 164 68 38 64 0 0 770 643 742 582

Totaal 594 326 604 356 850 592 120 48 3 407 3 139 3 673 3 490
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Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Kwaliteit (pre-)Klinisch Totaal Totaal Totaal Totaal

Eerste  
ronde

Vanaf  
tweede 
 ronde

Eerste  
ronde

Vanaf  
tweede 
 ronde

2011 2012 2013 2014

VHB

NP nieuw 5 5 4 4 24 22 10 17

NP variatie en  
hernieuwing 59 38 6 24 265 189 139 126

MRP & DCP 3 14 60 46 95 45 72 123

CP 5 9 8 18 29 23 39 40

Wetenschappelijk advies

0 6 1 3 0 6

Klinische proef

0 0 0 0 20 4 1 0

Totaal 71 65 84 92 434 286 261 311
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KERNTAKEN

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Eenheid 
WTA-KM (Wetenschappelijk-Technisch Advies & 
Kennisbeheer) bestaat uit het verzekeren van een 
gecentraliseerde, performante en transparante dienst-
verlening die de tijdige behandeling van nationale 
WTA-aanvragen binnen de wettelijk vastgelegde termij-
nen moet garanderen. Bij elke WTA-aanvraag moeten, 
in nauwe samenwerking met de Afdeling Evaluatoren, 
de meest geschikte interne en/of externe experten 
worden betrokken om een gericht, kwaliteitsvol advies 
te kunnen geven. Hierbij moet de absolute vertrouwe-
lijkheid worden verzekerd en moeten ook mogelijke 
belangenconflicten of COI’s (conflicts of interest) van 
de betrokken experten worden vermeden. Hierbij moet 
idealiter een analoge methodiek voor COI beheer wor-
den gehanteerd als op het niveau van het Europees 
geneesmiddelenbureau of EMA (European Medicines 
agency).

Voor WTA-aanvragen die multidisciplinaire expertise 
vereisen, werkt de Eenheid WTA-KM ook nauw samen 
met de overige directoraten-generaal van het fagg, 
met andere nationale overheidsinstellingen zoals het 
Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid of WIV, 
het Federaal agentschap voor nucleaire controle of 
FANC en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering of RIZIV, en met andere nationale en inter-
nationale bevoegde (geneesmiddel)autoriteiten voor 

joint WTA-aanvragen zoals het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (Medicines Evaluation Board of 
CBG-MEB), EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie 
of WHO (World Health Organization).

In het kader van onvervulde medische behoeftes of 
UMN (Unmet Medical Needs), werkt de Eenheid WTA-
KM nauw samen met de experten van het RIZIV aan 
de verdere uitbouw van de procedure voor behande-
ling van joint WTA-HTA adviesaanvragen op nationaal 
niveau.

De belangrijkste taken van de Eenheid WTA-KM:

 •  valideren, beheren, inhoudelijk coördineren en 
afsluiten van aanvragen voor nationaal WTA;

 •  behandelen van zowel algemene (FAQ’s) als spe-
cifieke, vaak dossiergerelateerde, vragen over de 
nationale WTA-dienstverlening en die binnenko-
men via telefoon, post of e-mail op het algemene 
adres van de eenheid: sta-wta@fagg.be;

 •  consistent opvolgen van eerder verstrekte na-
tionale en Europese adviezen, bijvoorbeeld via 
de Belgische vertegenwoordiging in de werk-
groepen voor wetenschappelijk advies, SAWP en 
SAWP-V (Scientific Advice Working Parties), het 
wetenschappelijke comité dat verantwoordelijk 
is voor de evaluatie van de kwaliteit, veiligheid 

Eenheid  
Wetenschappelijk–
Technisch Advies  
& Kennisbeheer

EENHEID WETENSCHAPPELIJK-TECHNISCH 
ADVIES & KENNISBEHEER
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en werkzaamheid van geneesmiddelen voor ge-
avanceerde therapie in Europa of CAT (Committee 
for Advanced Therapies), het wetenschappelijk co-
mité dat aanvragen voor nieuwe geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik in Europa, via de centrale 
procedure, beoordeelt of CHMP (Committee for 
Medicinal Products for Human Use), het weten-
schappelijk comité dat paediatric investigation 
plans of het onderzoek voor het gebruik bij kin-
deren beoordeelt op Europees niveau of PDCO 
(Paediatric Committee) van EMA;

 •  administratief beheren van de Europese advies-
aanvragen die door de Belgische SAWP-leden 
worden gecoördineerd;

 •  beheren van de WTA-SAWP databank van het fagg;
 •  coördineren van portfoliovergaderingaanvragen, 

high-level informatieve bijeenkomsten de aan-
vragers van adviezen en met experten en af-
delingshoofden van het fagg;

 •  beheren van het intern en extern expertisenet-
werk op nationaal en Europees niveau onder an-
dere via het beheer van de expertendatabank 
en het project Kennisbeheer of KM (Knowledge 
management);

 •  uitbouwen van nieuwe strategische partnerships 
en verbeteren van bestaande partnerships en in-
teractiemechanismen met externe experten in 
functie van de verdere opbouw, consolidatie en 

verspreiding van de extern aanwezige expertise;
 •  coördineren van en deelnemen aan verschil-

lende projecten binnen het fagg die belangrijk 
zijn voor de expertiseopbouw en van de verdere 
uitbouw van de nationale WTA-dienstverlening, 
zoals de projecten UMN, nationaal Plan Medische 
Hulpmiddelen (PMH) en de gereorganiseerde 
Geneesmiddelencommissie of revisited GMC;

 •  actief deelnemen aan de werkgroep voor 
de uitbouw van het Speerpunt EARLY PHASE 
DEVELOPMENT.

BELANGRIJKSTE REALISATIES IN 2014

 •  Implementatie van een procedure voor port-
foliovergaderingen (zie ook het algemeen fagg-
blad 2014);

 •  communicatie over de WTA-dienstverlening bij 
kleine en middelgrote ondernemingen of KMO’s in 
de KMO-nieuwsbrief van pharma.be, de algemene 
vereniging vna de geneesmiddelenindustrie in 
België;

 •  herziening van de fagg/WIV-richtlijn over klinische 
proeven of CTA’s (Clinical Trial Applications) met 
genetisch gemodificeerde organismen of GMO 
(Genetically modified organism) en voorafgaan-
delijk nationaal WTA;

 •  optimalisatie van de WTA-procedures, de opera-
tionele werking van de eenheid en de procedure 
voor de behandeling van SAWP-adviezen in functie 
van een interne audit van de Eenheid WTA-KM;

 •  interne opleiding over de procedures voor natio-
naal WTA en SAWP;

 •  bijgewerkte versie van de WTA-SAWP-databank 
voor een geoptimaliseerd gebruik binnen het fagg;

 •  bijgewerkte versie van de expertendatabank on-
der meer met de van expertise over medische 
hulpmiddelen binnen het fagg;

 •  deelname in de uitwerking van een behoeften-
analyse en ontwerpregeleving over UMN’s;

 •  implementatie van een documentbeheersysteem 
of DMS (document management systeem) op 
fagg-niveau, zoals ontwikkeling van de missie en 
visie op het DMS-systeem, de basisstructuur van 
het Sharepoint DMS-systeem, de basisregels voor 
document governance rules en de oplevering van 
geïdentificeerde quick wins.
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Tabel 1 2013
IN

2013
OUT

2014
IN

2014
OUT

Totaal aantal nationale WTA-aanvragen 34 38 33 35

Volgens procedure Type III WTA
29 30

20 20

Type II WTA 11 12

 Type I WTA 5 8 2 3

Volgens (speerpunt)domein VACCINS 12 12 9 10

 EARLY PHASE DEVELOPMENT 10 13 14 13

 ONCOLOGIE 2 2 7 8

Volgens gebruik Menselijk 34 36 33 35

 Diergeneeskundig 0 1* 0 0

Opmerking: * Eén WTA-aanvraag was niet verbonden aan een geneesmiddel voor diergeneeskundig/menselijk gebruik.

CIJFERS VOOR 2014

Tabellen 1 en 2 geven respectievelijk een overzicht van 
het aantal nationale en Europese adviezen die wer-
den behandeld in 2014 versus 2013. Tabel 3 vermeldt 
het aantal vragen (FAQ’s, frequently asked questions) 
die behandeld werden door de Eenheid WTA-KM over 
nationaal WTA en de termijn waarbinnen deze vragen 
beantwoord werden.

Tabel 4 geeft een overzicht van het aantal portfoliover-
gaderingen die georganiseerd werden door de Eenheid 
WTA-KM op vraag van farmaceutische firma’s (2014 
versus 2013), hetzij rond meerdere therapeutische 
domeinen, hetzij rond specifieke domeinen die binnen 
de speerpunten van het fagg vallen.
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Tabel 2 2013
IN

2013
OUT

2014
IN

2014
OUT

Totaal aantal Europese SAWP/SAWP-V-adviesaanvragen 90 90 86 86

Volgens procedure Scientific Advice 87 87 81 81

Qualification procedures en HTA 2 2 4 4

Volgens (speerpunt)domein VACCINS 6 4 4 6

 EARLY PHASE DEVELOPMENT 4 3 1 2

 ONCOLOGIE 11 12 24 25

Volgens gebruik Menselijk (SAWP) 89 89 85 85

 Diergeneeskundig (SAWP-V) 1 1 1 1

Tabel 3: aantal behandelde FAQ’s

Maand in 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal 
in 2014

Ontvangen vragen 15 10 16 12 12 4 9 8 10 14 10 5 125

Antwoordtermijn <5 dagen 89% 70% 94% 92% 92% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 80% 92%

Antwoordtermijn >5 dagen 13% 30% 6% 8% 8% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 20% 8%

Tabel 4: aantal georganiseerde portfoliovergaderingen

2013 2014

General portfoliovergaderingen 1 2

Vaccin portfoliovergaderingen 1 2

Oncologie portfoliovergaderingen 1 2



De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie legde de 
focus in 2014 op het in kaart brengen en het opvolgen 
van de activiteiten die door de eenheid worden uitge-
voerd. Deze gegevens moeten toelaten een beter zicht 
te krijgen op de verschillende activiteiten, de tijd die 
deze in beslag nemen en daaraan gekoppeld de kost. 
Een analyse van deze gegevens zal aan de basis liggen 
van een nog verder doorgedreven procesoptimalisatie 
om de kostenefficiëntie te verhogen.

HOMEOPATHIE

Het ultieme doel is de tijdige behandeling van de 
aanvragen voor registratie en vergunning voor het 
in de handel brengen of VHB van homeopathische 
geneesmiddelen. Om dit doel te bereiken, zijn in 2014 
volgende twee verbeterprojecten afgerond:
 •  In samenspraak met de betrokken industrie is de 

databank voor genotificeerde homeopathische 
geneesmiddelen herzien. De nieuwe lijst is van 
18 000 genotificeerde homeopathische genees-
middelen in 2003 afgeslankt naar het huidige 
aantal van 5 654.

 •  Op niveau van het dossierbeheer zijn er in de 
loop van het jaar verschillende overlegmomenten 
geweest tussen de sector en de administratie. Het 
doel van deze zogenaamde bilaterale vergaderin-
gen is om de interactie tussen de sector en de ad-
ministratie te versterken en om een prioritisering 

in het dossierbeheer te bekomen. Er werden ook 
systematisch overleg georganiseerd met de sta-
keholders om de werkpunten te definiëren voor 
het jaar 2015 en er is een reflectie opgestart rond 
de beschikbaarheid van homeopathische stam-
producten en rond de publiciteitsdossiers voor 
genotificeerde homeopathische geneesmiddelen.
Daarnaast werd samen met de sector nagedacht 
over de manier waarop de bijsluiters voor ho-
meopathische geneesmiddelen kunnen worden 
aangepast om bij te dragen tot een beter gebruik 
ervan.

Tot slot is op het einde van 2014 een versie van het 
elektronisch systeem voor indiening en goedkeuring 
van geneesmiddelendossiers of MeSeA (Medicines 
e-Submission and e-Approval) uitgerold speciaal aan-
gepast aan de noden van het dossierbeheer van ho-
meopathische geneesmiddelen en dat moet toelaten 
om in de toekomst deze dossiers op een meer effici-
ente manier te behandelen.

KRUIDENGENEESMIDDELEN

In 2014 werkte de eenheid verder aan een efficiëntere 
behandeling van dossiers voor kruidengeneesmidde-
len, rekening houdend met het feit dat het grootste 
deel van de aanvragen via de nationale procedure 
voor het verkrijgen van een VHB (NP) wordt ingediend.

Eenheid  
Homeopathie  
& Fytotherapie

EENHEID HOMEOPATHIE  
& FYTOTHERAPIE
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De eenheid speelde ook een actieve rol in de Europese 
registratieprocedures voor kruidengeneesmiddelen die 
met België als referentielidstaat werden opgestart.

De eenheid heeft een leidende rol gespeeld in de 
oprichting en de werking van de werkgroep over het 
gebruik van medicinale cannabis of Working Group on 
the use of medicinal cannabis. Deze werkgroep kreeg 
een mandaat van zowel de Commissie voor genees-
middelen voor menselijk gebruik als van de Commissie 
voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
om het bestaande advies van de Commissie voor ge-
neesmiddelen voor menselijk gebruik van 17 maart 
2006 over medicinale cannabis te actualiseren op 
basis van de huidige stand van de wetenschap. Het 
voorstel tot advies is tot stand gekomen op basis van 
wetenschappelijke evaluatierapporten gebaseerd op 
de beschikbare gegevens over de kwaliteit van de 
grondstoffen, over het gebruik van medicinale cannabis 
en over de veiligheid van cannabis(bereidingen). Dit 
adviesvoorstel aan de minister is bekrachtigd door bei-
de commissies. Op basis van het advies kan de minister 
vervolgens beslissen of de bestaande regelgeving al 
dan niet moet worden aangepast en of er eventueel 
nieuwe maatregelen moeten worden genomen.

KERNTAKEN

De rol van de Eenheid Homeopathie & Fytotherapie 
is het verlenen en opvolgen van registraties en VHB’s 
van homeopathische geneesmiddelen en kruidenge-
neesmiddelen. Deze eenheid is dus belast met het 
evalueren en het beheren, in de brede zin van het 
woord, van dossiers voor de aanvraag van de registratie 
en de VHB van homeopathische geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen en met de behandeling van 
de aanvragen tot wijziging van de bestaande regis-
traties en VHB’s.
Er wordt samengewerkt met interne en externe ex-
perten om de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid 
van deze categorie geneesmiddelen te garanderen, 
rekening houdend met de specifieke regelgeving.

De eenheid speelt ook een rol in het verstrekken van 
Wetenschappelijk-Technisch Advies of WTA.

De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie coördineert 
de werkzaamheden en verzekert het secretariaat van 
twee autonome commissies:
 •  de Commissie voor homeopathische geneesmid-

delen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik 
(HCG);

 •  de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (CKG).

De medewerkers van deze eenheid vertegenwoordigen 

het fagg op Europees niveau in comités en werkgroe-
pen, zoals het wetenschappelijk comité voor krui-
dengeneesmiddelen of HMPC (Committee on Herbal 
Medicinal Products), de Werkgroep voor homeopa-
thische geneesmiddelen of HMPWG (Homeopathic 
Medicinal Products Working Group) en het Europees 
bureau (Raad van Europa) voor de beoordeling van 
de kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheids-
zorg of EDQM (European Directorate for the Quality of 
Medicines & HealthCare).
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BALANS 2014 - 
HOMEOPATHISCHE GENEESMIDDELEN

Het dossierbeheer voor homeopathische geneesmid-
delen werd geoptimaliseerd en de processen werden 
bijgestuurd. Dit gaf aanleiding tot een meer efficiënte 
dossierbehandeling die toeliet 52 dossiers met betrek-
king tot homeopathische geneesmiddelen succesvol 
af te ronden.

De volgende evolutie is zichtbaar:

NP = nationale procedure
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Opgesplitst per dossiertype geeft dit het volgende beeld

   2012       2013       2014

Homeopatische geneesmiddelen voor menselijk gebruik
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  Evaluatie nieuw dossier module 3

  Evaluatie antwoorden op vragen module 3

  Evaluatie nieuw dossier module 4

  Evaluatie antwoorden op vragen module 4

  Evaluatie nieuw dossier module 5

  Evaluatie antwoorden op vragen module 5

De evolutie in de evaluaties van de dossiers reflecteert het wegwerken van de achterstand en de start van de 
evaluatie van nieuw ingediende dossiers. De prioritisering in de evaluaties van al langlopende dossiers sluit aan 
bij de resultaten van de analyse gedaan in het kader van het verbeterproject om te komen tot een gefaseerde 
prioritisering.
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BALANS 2014 - 
KRUIDENGENEESMIDDELEN

In 2012 werden er uitzonderlijk 144 dossiers voor 
kruidengeneesmiddelen afgesloten dankzij het im-
plementeren van een nieuw opvolgingssysteem en 
een versterking op personeelsgebied. Dit liet toe een 
groot aantal dossiers af te sluiten die al geruime tijd 
wachtten op afsluiting.
De nieuwe aanpak in het dossierbeheer heeft zoals de 
vorige jaren ook in 2014 zijn nut bewezen: er werden 
94 dossiers met betrekking tot kruidengeneesmiddelen 
succesvol afgerond.

CMS = betrokken lidstaat (Concerned Member State)
DCP = decentrale procedure tot het verkrijgen van een VHB (Decentralised Procedure)
MRP = Wederzijdse erkenningsprocedure tot het verkrijgen van een VHB (Mutual Recognition Procedure)
NP = nationale procedure
RMS = referentielidstaat (Reference Member State)
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Opgesplitst per dossiertype geeft dit het volgende beeld:

Kruidengeneesmiddelen 

  2009       2010       2011       2012       2013       2014
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Voor de nationale variaties, in detail:
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Voor de dossiers nieuwe aanvragen tot vergunning of registratie, in detail:



KERNTAKEN

De belangrijkste taken van de eenheid zijn:
 •  bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van 

magistrale en officinale bereidingen;
 • behandelen van vergunningsaanvragen;
 •  behandelen van dossiers binnen de werkzaam-

heden van de Europese Farmacopeecommissie.

Eenheid  
Pharmacopeia/ 

API

EENHEID PHARMACOPEIA/API
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33 

D
ire

ct
or

aa
t-

ge
ne

ra
al

 P
RE

 v
er

gu
nn

in
g

Behaalde resultaten

Stand van zaken op 31 december 2011 2012 2013 2014

Totaal aantal te behandelen vergunningsaanvragen 1 285 100,00% 760 100,00% 568 100,00% 1 203 100%

Totaal aantal vergunningen toegekend 663 51,60% 417 54,87% 92 16,20% 313 26,02%

Totaal aantal aanvragen ingetrokken 622 48,40% 813 52,38% 14 2,46% 4 0,33%

Resterend aantal vergunningsaanvragen in behandeling op 31 december 622 48,40% 343 45,13% 462 81,34% 892 74,15%

waarvan: in behandeling bij de firma’s 303 48,71% 269 78,43% 363 78,57% 881 73,23%

in behandeling bij het secretariaat 115 18,49% 68 19,83% 97 21,00% 11 0,91%

in behandeling bij de experten 2 0,32% 0 0,00% 0 0% 0 0%

klaar voor goedkeuring 204 32,80% 3 1,46% 2 0,43% 0 0%

ENKELE CIJFERS VOOR 2014
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KERNTAKEN

De Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & 
Hernieuwingen) heeft als kerntaak de aanvragen tot 
wijzigingen en hernieuwingen van de vergunningen 
voor het in de handel brengen van geneesmiddelen 
of VHB’s te behandelen. Hierbij doorlopen de dossiers 
verschillende fasen: van het opladen van de dossiers 
in onze databank over het evalueren van de gevraag-
de wijzigingen tot het administratief afsluiten van de 
dossiers.

De afdeling werd onderverdeeld in verschillende cellen 
met als belangrijkste taken:
 •  Cel Variations without/with Minor Impact on 

MA/EC Decisions, EU Recommends (Marketing 
Authorisations – VHB’s, Europese Commissie, 
Europese Unie).

   Deze cel behandelt alle variaties IA/IB die 
geen of nauwelijks impact hebben op de VHB, 
de Samenvatting van de Kenmerken van het 
Product of SKP en de bijsluiter. De dossiers wor-
den opgeladen in de databank, geëvalueerd door 
onze medewerkers en vervolgens afgesloten. 
Gezien het dringende karakter van de wijzigingen 
aan de SKP en de bijsluiter voor het veilige gebruik 
van de betrokken geneesmiddelen, en dit naar 
aanleiding van EC decisions en EU recommenda-
tions, worden deze dossiers door een aparte cel 
behandeld die moet garanderen dat de betrokken 

informatie zo snel mogelijk wordt opgenomen in 
de SKP en bijsluiter.

 •   Cel Change MAH/Batch Releaser (Marketing 
Authorisation Holder – VHB-houder)

   Binnen deze cel worden de overdrachten van 
VHB-houders en de wijzigingen van de verant-
woordelijken voor het vrijgeven van de loten van 
geneesmiddelen of batch releasers, behandeld.

 •   Cel Cluster
   Deze cel behandelt alle andere variaties die wel 

een significante impact hebben op de VHB, de 
SKP, de bijsluiter en de verpakking of mock-up (= 
een plat ontwerp, in kleur met het uiteindelijke 
lettertype en de uiteindelijke lettergrootte, dat 
een duidelijk beeld geeft van de driedimensionale 
presentatie van de verpakking). Naast het opladen 
van de dossiers in de databank en de evaluatie en 
het beheer ervan tijdens de evaluatiefase worden 
deze dossiers administratief afgesloten door een 
aangepaste VHB, samen met de goedgekeurde 
SKP en bijsluiter, op te sturen naar de VHB-houder.

De Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & 
Hernieuwingen) is ook verantwoordelijk voor het be-
handelen van de aanvragen tot parallel import en de 
aanvragen tot schrappingen van VHB, binnen de Cel 
Parallel Import.

Ook de Cel Call Center voor VHB is verankerd binnen 
deze afdeling.
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Stand van zaken 2011 2012 2013 2014

Cel IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Cel Variations without/with Minor Impact on MA 4 055 4 110 4 599 4 302 4 698 5 347 4 039 4 061

Cel EC Decisions, EU Recommends 174 123 259 169 334 169 599 416

Cel Change MAH/Batch Releaser 400 633 385 621 297 384 268 305

Cel Cluster 3 970 4 571 3 314 3 385 2 409 2 932 2 267 2 600

Opmerkingen:
 •  Er zijn ook nog eens 293 dossiers afgesloten naar aanleiding van de schrappingen van VHB, 72 dossiers werden door de VHB-houder teruggetrokken  

en 17 dossiers geweigerd bij opladen.
 • Cijfers opgenomen bij IN maar die niet in de cijfers OUT van deze afdeling zullen worden opgenomen:
  – 50 dossiers die dubbel werden opgeladen;
  – 76 dossiers die behandeld werden binnen de Eenheid Homeopathie & Fytotherapie;
  – 37 dossiers die mee afgesloten werden met de aanvraag voor de nieuwe VHB door de Afdeling Marketing Authorisation (humaan).

ENKELE CIJFERS VOOR 2014
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KERNTAKEN

De Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio) 
waakt over de gebruiksveiligheid van geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (= farma-
covigilantie of geneesmiddelenbewaking), van medi-
sche hulpmiddelen (= materiovigilantie), van bloed 
en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong 
(= hemovigilantie) en van menselijk lichaamsmateriaal 
(= biovigilantie). Deze verantwoordelijkheid omvat 
informatie verzamelen, die informatie evalueren en 
indien nodig corrigerende maatregelen treffen.

De belangrijkste taken van de afdeling zijn:
 • verzamelen en evalueren van:
  -  individuele meldingen van bijwerkingen afkom-

stig van houders van vergunningen voor het in 
de handel brengen van geneesmiddelen of VHB’s 
en gezondheidszorgbeoefenaars - voor genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik;

  -  periodiek geactualiseerde veiligheidsverslagen 
of PSUR’s (Periodic Safety Update Reports) - voor 
geneesmiddelen voor menselijk en diergenees-
kundig gebruik;

  -  risicomanagementplannen of RMP’s - voor ge-
neesmiddelen voor menselijk en diergenees-
kundig gebruik;

  -  incidenten na het gebruik van medische 
hulpmiddelen;

  -  informatie over ernstige ongewenste bij-
werkingen en voorvallen met bloed en 
bloedbestanddelen;

  -  informatie over ernstige ongewenste bijwerkin-
gen en voorvallen met menselijk lichaamsma-
teriaal of MLM;

 •  deelnemen aan de evaluatie van aanvragen voor 
vijfjaarlijkse hernieuwingen of RQ’s - voor genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik;

 •  deelnemen aan activiteiten over vigilantie in de 
Europese context - voor geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik;

 •  verspreiden van informatie over vigilantie ter at-
tentie van de gezondheidszorgbeoefenaars en het 
publiek;

 •  uitvoeren van de maatregelen voorgesteld na de 
evaluatie van de farmacovigilantiegegevens - voor 
geneesmiddelen voor menselijk en diergenees-
kundig gebruik. Dit gebeurt in samenwerking met 
de Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & 
Hernieuwingen) van het DG POST vergunning en 
met het DG PRE vergunning;

 •  uitvoeren van de maatregelen voorgesteld na de 
evaluatie van de gegevens van materiovigilantie, 
hemovigilantie en biovigilantie.
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Activiteit (aantal ingediende dossiers) 2011 2012 2013 2014 Evolutie 2013-2014

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

PSUR 1 700 1 705 1 154 796 - 31%

Individuele meldingen van bijwerkingen 4 601 5 279 5 259 5 387 + 2%

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

PSUR 744 670 840 901 + 7%

Individuele meldingen van bijwerkingen 314 442 272 389 + 43%

Materiovigilantie

Aantal meldingen 1 641 1 714 2 001 2 335 + 17%

Hemovigilantie

Aantal incidenten/ernstige ongewenste bijwerkingen 943 917 989 853 - 14%

Biovigilantie

Aantal incidenten/ernstige ongewenste bijwerkingen 33 9 47 130 + 177%

Achterstand EudraVigilance (januari 2005-april 2008): evolutie van het % nog te behandelen rapporten

Elektronische fiches 0% 0% 0% 0% 0%

Papieren gele fiches 34% 34% 34% 34% 34%

ENKELE CIJFERS VOOR 2014
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Cel Medische Hulpmiddelen 

KERNTAKEN

In 2014 zette de Cel Medische Hulpmiddelen de 
implementatie van het Belgische Plan Medische 
Hulpmiddelen of PMH verder.

De cel volgde de Europese werkzaamheden op in ver-
band met:
 •  de ontwikkeling van de Europese regelgeving over 

de aanwijzing van de aangemelde instanties of 
notified bodies;

 •  de Europese aanbeveling over de audits die door 
de aangemelde instanties worden uitgevoerd;

 •  het overleg over de toekomstige Europese regel-
geving voor medische hulpmiddelen.

De cel bleef ook bijdragen aan de systematische bij-
werking van de Manual on Borderline and Classification 
in the Community Regulatory Framework for Medical 
Devices.

De Cel Medische Hulpmiddelen behandelt de aanvragen 
van de notificaties voor distributie, de aanvragen voor 
exportcertificaten, de notificaties van klinische proeven 
met medische hulpmiddelen zonder CE-markering, de 
notificaties voor de activiteit van fabrikant van medi-
sche hulpmiddelen op maat, de notificaties voor het 
op de markt brengen van medische hulpmiddelen 

van klasse I, de aanvragen voor een erkenning in het 
kader van het zorgtraject diabetes en de vragen voor 
uitzonderlijk gebruik. Dagelijks worden talrijke vragen 
beantwoord en de cel volgt ook de verwerking van 
de heffingen op.

Afdeling  
Gezondheids- 

producten

Cel Medische  
Hulpmiddelen

AFDELING GEZONDHEIDSPRODUCTEN
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Activiteit 2011 2012 2013 2014

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Aangiften van heffing 829 829 897 897 2 160 2 160 1 027 1 027

Notificaties voor distributie 245 240 315 325 331 290 522 509

Exportcertificaten 690 791 1 336 1 359 1 431 1 397 1 508 1 459

Klinische proeven 36 22 26 21 46 39 30  
(tot 31 oktober)

35  
(tot 31 oktober)

Notificaties voor de activiteit van fabrikant  
van medische hulpmiddelen op maat 45 45 35 35 13 13 28 28

Notificatie voor het op de markt brengen  
van medische hulpmiddelen van klasse I 200 582 189 364 203 156 332 358

Erkenning in het kader van het zorgtraject diabetes 1 1 0 0 1 1 2 2
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KERNTAKEN

De belangrijkste taken van de Afdeling Goed Gebruik zijn:
 •  zorgen voor de toepassing van de schrapping 

van de betrokken vergunningen voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen of VHB’s of 
dus van de Sunset clause. Wanneer een vergund 
of geregistreerd geneesmiddel gedurende drie 
opeenvolgende jaren niet of niet meer daadwer-
kelijk in de handel is, vervalt de VHB of registratie 
voor dit geneesmiddel op basis van de wet van 
25 maart 1964 op de geneesmiddelen (artikel 6, 
§ 1ter);

 •  informeren over geneesmiddelen en gezondheids- 
producten;

 •  op het gebied van reclame voor geneesmiddelen: 
uitwerken van normen en, in het bijzonder wat re-
clame voor het grote publiek betreft, alle reclame 
voor geneesmiddelen en informatiecampagnes 
op radio of televisie waarin naar geneesmiddelen 
wordt verwezen, vooraf controleren;

 •  beoordelen en goedkeuren van bijkomende ri-
sicobeperkende activiteiten of Additional RMA 
(Additional Risk Minimisation Activities) die voor 
sommige geneesmiddelen als voorwaarden gel-
den voor de toekenning van een VHB.

2011 2012 2013 2014

Schrappingen VHB in overeenstemming met de Sunset Clause

919
(april 2010-2011)

217 188 174

Notificaties en visa voor reclame voor het grote publiek

Aantal geëvalueerde notificaties van reclame 548 580 562 420

Aantal visumaanvragen voor reclame op radio/tv 68 65 94 89

Aantal visumaanvragen voor informatiecampagnes  
op radio/tv 3 1 0 1

Ingediende RMA-dossiers

38 42 51 64

ENKELE CIJFERS VOOR 2014
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KERNTAKEN

De taken van de Afdeling Industrie omvatten zowel de 
controles op het terrein als de administratieve controles 
van talrijke partners. Het gaat hierbij om alle activiteiten 
van de industrie van industriële en officinale grondstoffen, 
farmaceutische industrie, houders van vergunningen voor 
het in de handel brengen van geneesmiddelen of VHB’s, 
bloedinstellingen, banken voor menselijk lichaamsmateri-
aal of MLM en van de industrie van medische apparatuur.

Tot september 2014 behoorde ook de controle op de 
verdelers van geneesmiddelen, van werkzame stoffen 
of actieve bestanddelen in geneesmiddelen of API’s 
(Active Pharmaceutical Ingredients), officinale grond-
stoffen en van medische apparatuur tot deze afdeling. 
Vanaf september 2014 werden de taken van de Afdeling 
Industrie gesplitst en verdeeld over de Afdeling Industrie 
en de nieuwe Afdeling Distributie, die zich toespitst op 
de controle van de distributiekanalen van API’s, genees-
middelen en medische hulpmiddelen, en op de controle 
van de publiciteit en van andere promotieactiviteiten 
voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

De activiteiten van de Afdeling Industrie zijn gericht 
op de correcte toepassing van de regelgevingen en 
de technische richtlijnen in de volgende domeinen:
 •  Goede klinische praktijken of GCP (Good Clinical 

Practices), of de kwaliteitsnormen die van toepas-
sing zijn bij de organisatie van klinische proeven, 

de verzameling van gegevens die voortvloeien uit 
deze proeven en de bescherming van de deel-
nemende patiënt, ongeacht het statuut van de 
gebruikte producten: geneesmiddelen, medische 
apparatuur, bloed, cellen en weefsels;

 •  Goede fabricagepraktijken of GMP (Good 
Manufacturing Practices) in het domein van de 
fabricage van geneesmiddelen maar ook van API’s 
en grondstoffen voor bereidingen in de apotheek;

 •  geneesmiddelenbewaking, namelijk het verzame-
len en verwerken van de gegevens bezorgd door 
de VHB-houders zoals de meldingen van vermoe-
delijke bijwerkingen en andere problemen in ver-
band met een veilig gebruik van geneesmiddelen;

 •  de vervaardiging van medische apparatuur, inclu-
sief het toezicht op de aangemelde instanties; 

 • de bloedbanken en de MLM-banken.

Naast het oprichten van de Afdeling Distributie, is 
de belangrijkste verandering een uitbreiding van het 
team. De nieuwe medewerkers, zowel inspecteurs, 
dossierbeheerders als administratieve medewerkers, 
hebben hun opleiding bijna afgerond en kunnen dan 
hun rol opnemen. Deze versterking is nu al voelbaar 
in het aantal overlegvergaderingen met de sector en 
in het aantal dagen terreinwerk.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Zie verder in de overzichtstabel van DG INSPECTIE.
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AFDELING INDUSTRIE



KERNTAKEN

Deze nieuwe afdeling zag het levenslicht in september 
2014. De Afdeling Distributie nam een deel van de 
taken van de Afdeling Industrie over en spitst zich toe 
op de controle van de distributiekanalen van werkzame 
stoffen of actieve bestanddelen in geneesmiddelen of 
API’s (Active Pharmaceutical Ingredients), van genees-
middelen en medische hulpmiddelen, en op de contro-
le van de publiciteit en van andere promotieactiviteiten 
voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

AFDELING DISTRIBUTIE

Afdeling 
Distributie

Cel Distributie & 
Publiciteit Medische 

hulpmiddelen

Cel Distributie 
& Publiciteit 

Geneesmiddelen

Cel Gedetacheerde 
Inspecteurs/
Controleurs

Cel
Dossierbeheer
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KERNTAKEN

Inspectie van voor het publiek opengestelde officina’s, 
ziekenhuisapotheken en veterinaire depots.

In 2014 voerde een team van inspecteurs-apothekers 
en inspecteurs-dierenartsen inspecties uit in voor het 
publiek opengestelde officina’s, ziekenhuisapotheken 
en veterinaire depots.

In september 2014 werd binnen de Afdeling Aflevering 
een nieuwe cel gecreëerd: de Cel Ziekenhuisapotheken/
Depots bij Gezondheidszorgbeoefenaars. Deze cel telt 
momenteel 6 inspecteurs en 4 stagiairs. Vier inspec-
teurs spitsen zich vooral toe op de controle van medi-
sche hulpmiddelen in ziekenhuizen. In een tweede fase 
zullen ze de controle uitbreiden naar andere activiteiten 
zoals de centrale sterilisatie afdelingen in ziekenhuizen 
en de activiteiten van de tand- en oogartsen en van 
de privéklinieken.
Deze inspecteurs zijn rechtstreeks betrokken bij het 
opstellen van checklists en procedures in verband met 
de invoering van deze nieuwe inspectiedomeinen.

Naast de regelmatige routinecontroles vonden ook 
specifiekere thema-acties plaats. Om de communi-
catie over de doeltreffendheid van onze inspecties te 
verbeteren, wordt bij dit soort acties eerst in detail 
gecommuniceerd over de komende c en de sancties 
die eruit kunnen voortvloeien.

Een ander belangrijk aspect van de werking van het 
inspectieteam is de regelmatige samenwerking met de 
verschillende gerechtelijke parketten rond diverse dos-
siers van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Naast de inspecties op het terrein hebben de inspec-
teurs van de Afdeling Aflevering deelgenomen aan 
talrijke overlegvergaderingen met de sector en hebben 
ze meegewerkt aan verschillende transversale projec-
ten om de regelgeving te herzien, te verbeteren en op 
te stellen. De inspecteurs van de ziekenhuisapotheken 
hebben actief meegewerkt aan de overleggroep die 
de regelgeving over de instructies voor ziekenhuisapo-
thekers volledig moet herschrijven.
De inspecteurs van de voor het publiek opengestelde 
officina’s hebben de basis geleverd voor de overleg-
groep rond de regelgeving van de permanente vorming 
van officina apothekers.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Zie verder in de overzichtstabel van DG INSPECTIE.
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KERNTAKEN

De Afdeling Vergunningen werd in 2012 opgericht met 
als doel de behandeling van diverse vergunningen in 
één afdeling binnen het DG INSPECTIE te consolideren. 
De inspecteurs op het terrein geven input voor de be-
handeling van aanvragen tot vergunningen. De conclu-
sies van de inspecties en de afgeleverde vergunningen 
zijn essentiële elementen voor het controlebeleid dat 
de planning van de inspecties bepaalt.

De kerntaken van de Afdeling Vergunningen zijn ver-
gunningsaanvragen in ontvangst nemen, deze aanvra-
gen valideren en de vergunningen afleveren.

Het gaat onder andere om:
 •  fabricagevergunningen - Goede fabricagepraktij-

ken of GMP (Good Manufacturing Practices);
 •  vergunningen voor fabricage, import en distributie 

van werkzame stoffen of actieve bestanddelen in 
geneesmiddelen of API’s (Active Pharmaceutical 
Ingredients);

 •  notificatie van bemiddelaars in geneesmiddelen 
of brokers;

 • groothandelsvergunningen;
 • exportdeclaraties;
 •  productspecifieke certificaten of CPP (Certificates 

of Pharmaceutical Products); 
 •  erkenningen in het kader van bloed, cellen en 

weefsels;
 •  vergunningen in het kader van de vestigingswet 

voor apotheken;

 • registraties van apotheken;
 •  vergunningen voor substanties die vallen onder 

het koninklijk besluit van 12 april 1974;
 •  drugsprecursoren die moeten beantwoorden aan 

het Verdrag van de Verenigde Naties van 1988; 
waar er een belangrijke stijging is in het aantal 
uitvoervergunningen ten gevolge van nieuwe ver-
gunningsplicht voor geneesmiddelen op basis van 
efedrine;

 •  verdovende middelen en psychotrope stoffen die 
moeten beantwoorden aan de Verdragen van de 
Verenigde Naties van 1961 en 1971.

Vergunningen voor het ion de handel brengen van ge-
neesmiddelen of VHB’s worden niet door deze afdeling 
behandeld maar wel binnen het Directoraat-generaal 
(DG) PRE vergunning en het DG POST vergunning.

De belangrijkste realisaties voor 2014 situeren zich 
op het gebied van vergunningen voor de verdoven-
de middelen en de vergunningen voor GMP en voor 
goede distributiepraktijken of GDP (Good Distribution 
Practices).

Voor de verdovende middelen werd de webinterface 
voor het aanvragen van een vergunning volledig ope-
rationeel. Industriële operatoren kunnen nu online hun 
aanvragen indienen. Het elimineren van de manuele 
behandeling bij het fagg verkleint niet alleen de kans 
op fouten, maar laat ook een snellere behandeling 
van de aanvragen toe.

AFDELING VERGUNNINGEN

| Jaarverslag 201446 
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Ook voor de GMP en GDP heeft de afdeling een be-
langrijke administratieve vereenvoudiging doorge-
voerd. Daar waar vroeger, om historische redenen, 
een Belgisch model en een Europees model werd 
afgeleverd, is resoluut gekozen om enkel nog het 
Europese model af te leveren. Dit Europees model, 
waarvoor in 2014 ook een GDP-variant beschikbaar 
werd, is erkend binnen de Europese Unie en is terug te 
vinden in de Eudra GMDP databank van het Europees 
Geneesmiddelenbureau of EMA (European Medicines 
Agency). Daarnaast is het Europese model eenvoudiger 
doordat er geen lijst met geneesmiddelen meer hoeft 
te worden aangehecht. Dit alles laat weer een snellere 
en meer accurate behandeling toe.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Zie verder in de overzichtstabel van DG INSPECTIE.

Onze collega Roy Vancauwenberghe verloor in 
de nacht van 28 november 2014 de strijd tegen 
zijn ziekte. Sedert september 1991 werkte Roy 
bij de Algemene Farmaceutische Inspectie en 
binnen het fagg was hij de grote bezieler van 
de Speciale OnderzoeksEenheid van het DG 
INSPECTIE.

KERNTAKEN

De kerntaak van de Speciale OnderzoeksEenheid of SOE 
is bestrijden van illegale handelingen met geneesmid-
delen en gezondheidsproducten. Het gaat hierbij om 
ambtshalve onderzoeken, assistentie aan parketten 
en de controle van postpakketten uit derde landen.

In 2014 werd er in 129 dossiers bijstand verleend in 
gerechtelijke onderzoeken. Een status quo ten op-
zichte van het voorgaande jaar. Er werd in 2014 ech-
ter een sterke toename in het aantal gecontroleerde 
postpakketten gerealiseerd. In totaal werden er 3 781 
postzendingen in beslag genomen en werden er 176 
grotere zendingen in transit gecontroleerd. Dat deze 
postpakketten een belangrijke instroom van dossiers 
betekenen, blijkt uit het feit dat er in totaal niet min-
der dan 576 ambtshalve onderzoeken werden uitge-
voerd. Van deze 576 dossiers hadden er 282 te maken 
met substanties geregeld bij het koninklijk besluit van 
12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in 
verband met stoffen met hormonale, antihormonale, 
anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, antipa-
rasitaire en anti-inflammatoire werking (voornamelijk 
doping) en 294 met andere geneesmiddelen.

De werking van de SOE impliceert een ver doorgedre-
ven samenwerking intern met andere afdelingen van 
het DG INSPECTIE, gezien de transversale rol van de 
afdeling. Op nationaal vlak is er een belangrijk netwerk 
van samenwerking met Justitie, Politie, Douane, het 
FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen) en FOD Economie via verscheidene vor-
men van multidisciplinair overleg waarvan het belang-
rijkste het operationele overleg in de Multidisciplinaire 
Hormonencel is, het netwerk van contactpunten tussen 
verschillende overheden en agentschappen.

Op te merken is dat er in de strijd tegen illegale praktij-
ken op het internet in 2014 een nauwe samenwerking 
werd opgezet met de Cybersquad van de Douane, 
vooral doordat veel van de onderschepte postpakketten 
via het internet werden besteld.

Naast deelname aan diverse platformen ter bestrijding 
van fraude op nationaal vlak, engageerde de SOE zich 
in 2014 in tal van internationale initiatieven, waarvan 
als belangrijkste:
 •  Pangea VII, de internationale operatie ter bestrij-

ding van de online verkoop van namaakgenees-
middelen en illegale geneesmiddelengecoördi-
neerd door Interpol in 2014;

 •  vergaderingen van de werkgroep voor overleg 
aangaande de strijd tegen de farmaceutische cri-
minaliteit of WGEO (Working Group Enforcement 
Officers) van HMA (Heads of Medicines Agencies);

 •  vergaderingen van de expertengroep CMED 
(Commitee of Medical Experts) van de Raad van 
Europa voor bestrijden van de criminaliteit.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Zie verder in de overzichtstabel van DG INSPECTIE.

Speciale OnderzoeksEenheid
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Activiteit 2011 2012 2013 2014

Aantal inspecties

voor het publiek opengestelde officina’s 667 414 319 602

ziekenhuisapotheken 83 60 51 68

veterinaire depots 538 524 476 448

farmaceutische bedrijven – GMP 87 264* 205 221*

farmaceutische bedrijven – GDP 130 - - niet van  
toepassing*

Aantal processen-verbaal

inspecteurs van voor het publiek opengestelde officina’s 189 144 131 171

inspecteurs van ziekenhuisapotheken 2 10 1 13

inspecteurs van de farmaceutische industrie 10 43 34 52

Verdovende en psychotrope middelen, aantal

inspecties van de voorraad en de boekhouding bij fabrikanten, groothandelaar-verdelers,  
invoerders en uitvoerders (FR) 197 242 277 256

licentiecontroles – invoer (FR) 309 340 399 412

licentiecontroles – uitvoer (FR) 33 64 150 178

inspecties van de voorraad en de boekhouding bij fabrikanten, groothandelaar-verdelers,  
invoerders en uitvoerders (NL) 237 219 231 297

licentiecontroles – invoer (NL) 620 997 1 073 1 193

licentiecontroles – uitvoer (NL) 86 82 76 93

Verdovende en psychotrope middelen, invoer-/uitvoervergunningen

aantal 7 088 7 157 7 499 8 155

gemiddelde termijn voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning 8 dagen 4 dagen 4 dagen 2 dagen

CIJFERS VOOR DG INSPECTIE

Opmerking:
* Totaal aantal GMDP-inspecties, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen GMP- en GDP-inspecties.
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Activiteit 2011 2012 2013 2014

Verdovende en psychotrope middelen, aantal verdovingsbons (per 100 bons)

aantal 6 052 5 607 5 672 6 019

gemiddelde termijn voor de verzending van de verdovingsbons 5 dagen 4 dagen 3 dagen 2 dagen

Precursoren, aantal

activiteitenvergunningen aan marktdeelnemers 94 65 92 102

invoer/uitvoervergunningen – uitvoer 408 435 454 672

invoer/uitvoervergunningen – invoer 29 25 29 7

invoer/uitvoervergunningen – PEN’s (Pre Export Notifications) 376 330 380 664

invoer/uitvoervergunningen – intracommunautair handelsverkeer 3 227 2 016 2 489 -

invoer/uitvoervergunningen – verdachte orders en transacties 64 64 59 61

Hormonen en antibiotica, aantal

nieuwe vergunningen (NL) 56 62 45 40

hernieuwingen (NL) 139 139 66 71

uitbreiding van certificaten (NL) 215 167 151 138

nieuwe vergunningen (FR) 61 36 33 29

hernieuwingen (FR) 72 86 69 33

uitbreiding van certificaten (FR) 91 71 96 87

Uitvoer, aantal

EUDRA-certificaten 68 89 94 116

EUDRA-bijbestellingen - 608 694 1 006

GMP-certificaten 888 624 767 469

productspecifieke certificaten of Certificates of Pharmaceutical Products 3 382 3 228 3 044 3 154

exportcertificaat voor een medisch hulpmiddel of Certificate for Medical Device 848 Zie DG Post vergunning

andere certificaten, zoals eensluidend afschrift, analyserapporten 539 435 856 823

exportdeclaraties 159 172 227 217

declaraties voor een loonfabricageactiviteit 135 131 145 100
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Activiteit 2011 2012 2013 2014

RAS kwaliteit, waarvan

afkomstig uit België 111 129 142 134

afkomstig uit Europa 141 137 182 168

van klasse 1 55 62 84 81

van klasse 2 117 136 150 144

van klasse 3 50 44 42 31

zonder klasse 0 1 1 2

fraude/namaak 30 23 47 44

voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 219 241 291 272

voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 20 17 23 25

voor grondstoffen 5 2 2 3

voor geneesmiddelen voor onderzoek of IMP’s (Investigational Medicinal Products) 8 3 7 2

Totaal 252 266 324 302

Vergunningen “14.12.2006” en “30.06.2004”, aantal

nieuwe aanvragen 23 24 29 53

aanvragen tot wijziging van vergunning 171 174 172 203

Aantal aanvragen tot afwijking bij de Commissie van Advies

dringende aanvragen 29 19 33 21

aanvragen behandeld volgens de normale procedure 89 73 94 111

Vestigingscommissie voor apotheken, Franstalige kamer, aantal

aanvragen 48 85 93 129

beslissingen 36 87 78 97

Kadaster van apotheken, Franstalige kamer, aantal

aanvragen tot wijziging 441 396 591 436

lopende dossiers (gemiddeld per maand) 120 152 200 203

afgeleverde attesten/vergunningen 403 448 452 570
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Activiteit 2011 2012 2013 2014

Vestigingscommissie voor apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal

nieuwe aanvragen 77 90 104 436

ministeriële beslissingen 78 88 111 203

Kadaster van apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal

aanvragen tot wijziging 649 611 864 907

lopende dossiers (gemiddeld per maand) 176 59 171 79

afgeleverde attesten/vergunningen 567 517 740 720

SOE

aantal dossiers: inbreuken op het koninklijk besluit van 12 april 1974 54 67 132 282

aantal dossiers: andere inbreuken op de regelgeving inzake geneesmiddelen (behalve koninklijk 
besluit van 12 april 1974) 142 60 153 294

waarschuwingen 35 41 21 29

bijstand aan parketten en aantal geopende dossiers 53 47 128 129

aantal gecontroleerde postpakketten 1 078 1 072 1 989 3 781

aantal dossiers transit (Bierset) 222 118 252 176

Erkenning van apothekers klinische biologen

Franstalige kamer, aantal - - - -

nieuwe stageplannen 8 7 8 7

afgeleverde goedkeuringen 5 8 8 9

Nederlandstalige kamer, aantal - - - -

nieuwe stageplannen 10 10 6 12

afgeleverde goedkeuringen 14 10 7 23
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KERNTAKEN

De kerntaken van de Afdeling B&Bc (budget en be-
heerscontrole) zijn:
 • opmaken en opvolgen van de jaarbegroting;
 • registreren van de inkomsten en uitgaven;
 • opmaken van de jaarrekening;
 • uitbetalen van facturen;
 • logistiek of dienstverlening.

Voor 2014 noteren wij de integratie van en de gerichte 
ondersteuning aan de gedecentraliseerde boekhoud-
kundige diensten. Met het oog op meer efficiëntie 
worden sommige financiële activiteiten rechtstreeks 
beheerd door de operationele afdelingen. De Afdeling 
B&Bc heeft in 2014 een samenwerking met deze afde-
lingen ontwikkeld om de integratie van deze verrich-
tingen te optimaliseren. Zowel voor de behandeling 
van de betalingen door apotheken in verband met 
verdovende middelen, als voor de overschrijvingen 
van de bijdragen voor de verkoop van medische hulp-
middelen, heeft iedere verantwoordelijke een spe-
cifieke informatiesessie gevolgd om de integratie in 
de boekhoudkundige software van het fagg in goede 
banen te leiden.

Deze aanpak werk ook toegepast voor de uitgaven. 
Dankzij de aanduiding van een verantwoordelijke voor 
de beheerscontrole kan het fagg nu de uitgaven op een 
globale manier vastleggen om tot een nauwkeurige 

dagelijkse opvolging van de begroting te komen. De 
Afdeling B&Bc volgt nu systematisch de evolutie van 
de uitgaven op om elke overschrijding te voorkomen 
en voor een correcte besteding van de voorziene bud-
getten te zorgen.

De opvolging van de inkomsten en uitgaven en de 
vakkundigheid van de betrokken personen werden 
onderlijnd in het laatste verslag van de revisoren over 
de jaarrekening 2013 waarin de manier van werken 
accuraat en transparant werd bevonden. Het aantal 
aanbevelingen is drastisch verminderd en betreffen nu 
eerder beheeradviezen dan regularisatieverrichtingen.

De afdeling heeft ook aandacht besteed aan de ex-
terne partners van het fagg. De Afdeling B&Bc heeft 
een stappenplan opgemaakt met een checklist en 
praktische tips voor de goedkeuring van de financi-
ele verslagen van de door het fagg gesubsidieerde 
instellingen. Met dit stappenplan kon de budgettaire 
transparantie van deze instellingen worden verhoogd.

In 2014 heeft de Afdeling B&Bc bewust gekozen voor 
een modernisering van de activiteiten. Voorbeelden 
daarvan zijn het ontwikkelen van een standaarddo-
cument voor facturen dat beter overeenstemt met 
de nieuwe normen, de definitie en opvolging van 
maandelijkse indicatoren van de werklast en ook de 
organisatie van systematisch overleg tussen de me-
dewerker “budget” en die van Logistiek, ofwel via 

Afdeling  
B&Bc

Administratieve 
ondersteuning

B&Bc

Logistiek

AFDELING B&BC
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bilaterale vergaderingen met elke dienst van het fagg 
ofwel via vergaderingen van het netwerk van SPOC’s 
(single points of contact).
Een belangrijk project voor het fagg blijft het project 
ProCost, met als doel de reële kostprijs van de acti-
viteiten binnen het fagg te meten. De Afdeling B&Bc 
nam de leiding om een meetinstrument van de reële 
kosten van de activiteiten en diensten van het fagg 
te ontwikkelen. Dankzij de medewerking van elke 
dienst zal het fagg in de toekomst de kwaliteit en de 
efficiëntie van de processen beter kunnen aantonen.

Ook voor de dienstverlening van Logistiek werd een 
moderniseringsproject gelanceerd. Voortaan wordt elke 
aanvraag aan Logistiek elektronisch geregistreerd en 
gevalideerd. Deze informatisering maakt een degelijke 
opvolging van de activiteiten, een verbetering van de 
klantentevredenheid en een betere verdeling van de 
werklast mogelijk. Het fagg neemt ook meer en meer 
deel aan verschillende vakbeurzen. Bij de organisatie 
hiervan werd de logistieke ondersteuning zeer op prijs 
gesteld door de betrokken diensten en als kwalitatief 
hoogstaand ervaren.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Zie rubriek Enkele budgettaire elementen.

KERNTAKEN

De kerntaken van de Afdeling ICT bestaan uit het vol-
doen aan de informaticanoden van de fagg-medewer-
kers en van de fagg-partners.
In hun dagelijks takenpakket bieden de ICT-teams on-
dersteuning aan alle fagg-medewerkers op het vlak 
van informaticadiensten en –materiaal, in lijn met de 
strategische doelstellingen van het fagg.

De Afdeling ICT is onderverdeeld in:
 •  Helpdesk
   Deze dienst zorgt voor de installatie van het infor-

maticamateriaal zoals computer/pc of software, 
toetsenbord/muis en telefoontoestel. Daarnaast 
registreert de dienst alle interventieaanvragen 
op het vlak van software en hardware, en pro-
beert zo vlug mogelijk een oplossing te bieden 
voor problemen. Het onderhoud en beheer van 
het informaticamateriaal en van de technische 
uitrusting, het onderhoud van het netwerk en 
de mainframe en de nodige operaties in de pat-
chingzaal, beogen een optimale werking van de 
informatica-uitrusting en ook dat de gebruiker 
op ieder moment over het nodige materiaal zou 
beschikken.

 • Infrastructuur
   Deze dienst beheert het netwerk, de rechten op 

het netwerk en databanken, de databanken (zoals 
Oracle), de werkomgevingen (zoals Windows), 

Afdeling ICT

Administratieve 
ondersteuning

MeSeA  
& Filenet

Projecten en  
Ontwikkeling

Administratieve 
ondersteuning

Portals, Intranet,  
TQM, Cockpit,  
Architectuur,  

Capacity planning, 
Projecten

Helpdesk Infrastructuur

AFDELING ICT
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het beheer en onderhoud van de servers en het 
toezicht op het lokaal voor de dataservers of de 
dataroom.

 • Projecten en Ontwikkelingen
   Deze dienst is verantwoordelijk voor de specifieke 

toepassingen van de verschillende diensten van 
het fagg en voor de ontwikkeling van nieuwe 
applicaties voor ICT-projecten binnen het fagg en 
met de fagg-partners.

Totaal aantal interventieaanvragen aan de Helpdesk

2011 2012 2013 2014

3 276 3 140 3 569 3 631

Top vijf van de interventieaanvragen aan de Helpdesk 2014

1 Problemen met software of applicaties 421

2 Installatie van software 402

3 Problemen met e-mails of Outlook-archief 284

4 Aanvragen voor netwerktoegang 273

5 Problemen of vragen ivm software 271

opgedeeld in aparte bestanden, per taalrol.
  -  De module voor geneesmiddelen voor dierge-

neeskundig gebruik beschikt nu over een functio-
naliteit waarmee op eenvoudige wijze complexe 
zoekopdrachten kunnen worden uitgevoerd.

  -  De nieuwe applicatie/module voor het beheer 
van dossiers voor homeopathische geneesmid-
delen werd opgeleverd.

  -  Er werden verbeteringen aangebracht in MeSeA 
VET en dankzij de common codebase-aanpak 
werden deze ook meteen ter beschikking gesteld 
in de MeSeA-applicatie voor het beheer van de 
dossiers voor homeopathische geneesmiddelen.

  -  De MeSeA-applicaties beschikken over een be-
drijfsproces rampenplan of DRP-omgeving (di-
saster recovery plan). In geval van ernstige pro-
blemen met de productieomgeving, bijvoorbeeld 
brand in serverruimte, kunnen we overschakelen 
naar een reserve-omgeving.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

In 2014 bracht de Afdeling ICT, in het bijzonder de 
teams Projecten & Ontwikkelingen en Infrastructuur, 
in nauwe samenwerking met het netwerk van de 
ICT-SPOC’s (Single Points of Contact) en de betrokken 
medewerkers uit de andere diensten van het fagg, een 
reeks projecten tot een goed einde, zoals:

 •  MeSeA (Elektronisch systeem voor indiening 
en goedkeuring van geneesmiddelendossiers, 
Medicines e-Submission and e-Approval)

  -  MesExtra UI werd in productie gezet. Dit is een 
nieuwe module die op overzichtelijke wijze de 
gegevens van vergunde geneesmiddelen be-
heert via een nieuwe interface.

  -  De bijsluiters van geneesmiddelen die via de 
centrale procedure voor het verkrijgen van een 
vergunning voor het in de handel brengen of VHB 
zijn goedgekeurd, zijn nu niet meer als één groot 
document op de website te raadplegen, maar zijn 
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  -  Er werd een volledige monitoring-omgeving op 
de MeSeA-applicaties geïnstalleerd (hardware, 
storage, netwerk en applicaties). Dit moet ons 
toelaten proactief kritische systeemresources op 
te volgen (zoals storage, network capacity, server 
capacity) en ook actief de serviceniveau-over-
eenkomst of SLA (service level agreement) op 
te volgen, en de gebruikers gerichtere informatie 
te geven in geval van problemen.

  -  Een DEMO-project werd uitgewerkt om de mo-
gelijkheden van content analytics in de MeSeA-
applicaties te illustreren.

  -  Een proof of concept werd opgeleverd met als doel 
de filenet 5.2-migratie uit te voeren in 2015; en er 
werd een visie uitgewerkt die aangeeft welke de 
volgende programmastappen kunnen zijn na de fi-
lenet 5.2-migratie (technisch en voor de gebruiker).

  -  MeSeA Helpdesk support ging van start voor 
snelle en goede ondersteuning op het vlak 
van informatica in rechtstreeks contact met de 
gebruikers.

 •  Hosting voor de interactieve website voor de 
Ethische Comités in België en hosting voor he-
movigilantie werden via een aanbestedings-
procedure voorzien.

 •  Extra plus revised
   Nieuwe release om de beschikbaarheid van ge-

neesmiddelen in België in kaart te brengen.

 •  Gemeenschappelijk Europees indieningplat-
form of CESP-connector (Common European 
Submission Platform)

   Dit is een automatische connector op CESP, het 

Europese platform voor het elektronisch indienen 
van VHB- en registratiedossiers voor geneesmiddelen 
voor menselijk en voor dierengeneeskundig gebruik. 
Een aanpassing werd verricht zowel binnen de Iers 
autoriteit HPRA als binnen het fagg om antwoorden 
op vragen ook automatisch te kunnen verdelen. Er 
werd ook een mechanisme geïmplementeerd dat 
dubbele uploads automatisch detecteert.

  • Sharepoint-platform
   Het gebruik van een documentbeheersysteem of 

DMS (document management systeem) light werd 
voor een groter aantal gebruikers gerealiseerd:

  -  definitie van de governance-regels;
  -  procedure voor de snelle creatie van websites 

aan de hand van standaarddocumenten;
  -  gebruik van vergaderzalen;
  -  beheer van wetgevings dossiers.

 •  Traceerbaarheidssysteem van implanteerbare 
medische hulpmiddelen

   In april 2014 werd het systeem in productie gezet 
voor een proefproject met een beperkt aantal 
ziekenhuizen.

  -  Technologie: de verschillende applicaties zullen in 
Java worden ontwikkeld op Oracle-databanken en 
worden ondergebracht op de informaticaomge-
ving van eHealth voor een betere toegankelijkheid.

 •  Medische hulpmiddelen
   Herziening van de verdelers vanuit de databank 

van het beheersysteem voor de traceerbaarheid 
van de aangemelde verdelers.

 • Extra Plus revised – Clearing databank
   Het is niet alleen belangrijk dat wijzigingen inzake 

beschikbaarheid worden gemeld, we moeten ook 
zekerheid kunnen bieden dat de informatie over 
de beschikbaarheid van de geneesmiddelen in de 
databank van alle in België vergunde geneesmid-
delen correct is. Daarom werd binnen het fagg een 
project opgestart om de actuele gegevens in de 
fagg-databank te valideren in samenwerking met 
de firma’s die verantwoordelijk zijn voor het in de 
handel brengen van de betrokken geneesmidde-
len. Gezien de omvang van deze clearing was dit 
enkel mogelijk op voorwaarde dat de verzending 
van de desbetreffende na te kijken data, alsook de 
herziening van de gegevens in de databank, zoveel 
mogelijk kon worden geautomatiseerd. Met de hulp 
van de Afdeling ICT werd dit mogelijk gemaakt.

   In mei 2014 werd een eerste mailing rondge-
stuurd. In november 2014 werd een herinnering 
gestuurd aan de firma’s die niet hadden gerea-
geerd op de eerste zending.

   Eind 2014 kunnen we stellen dat 94% van de 
gegevens in de databank zijn gevalideerd. We 
hopen dit cijfer in de komende maanden nog te 
kunnen verbeteren.
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De Eenheid Vertaling staat in voor het vertalen en 
reviseren van teksten, en voor het verstrekken van 
taalkundig advies.

Eigen aan de Belgische federale overheidsdiensten is er 
voornamelijk vraag naar vertalingen van documenten 
van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd. Er 
zijn in mindere mate ook vertaalopdrachten van en 
naar het Engels en het Duits.

De Eenheid Vertaling werkt voor alle diensten van 
het fagg en vertaalt hoofdzakelijk interne en externe 
berichten voor de elektronische nieuwsbrieven Vit@, 

Vit@ Express, Flash ICT en Flash P&O, persberichten, 
dienstnota’s, omzendbrieven en andere briefwisseling, 
teksten voor het intranet en de website, ontwerpen 
van regelgeving, antwoorden op parlementaire vragen, 
contracten en overeenkomsten, notulen en verslagen, 
presentaties en voordrachten.

In het kader van de uitbouw van een kwaliteitszorgsys-
teem vertaalde de Eenheid Vertaling ook dit jaar, naast 
de gebruikelijke opdrachten, een hele reeks geschre-
ven werkinstructies of SOP’s (Standard Operating 
Procedures) opgesteld door alle afdelingen, cellen en 
eenheden van het fagg.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

EENHEID VERTALING

Eenheid 
Vertaling

Afdeling/cel/eenheid Aantal woorden Aantal vertalingen

Diensten van de Administrateur-generaal 108 000 192

Ondersteunende diensten 37 000 90

DG PRE vergunning 70 000 64

DG POST vergunning 68 000 118

DG INSPECTIE 32 000 28

In 2014 werd er ook gebruik gemaakt van externe diensten. Er werd een bedrag van 8 750 euro uitbesteed aan 
tolken en externe vertalingen.
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KERNTAKEN

Om de bestuurlijke beslissingen efficiënter op te volgen 
en het projectbeheer te verbeteren, werd de actieve 
deelname van de Coördinatie Project Management 
Office of PMO in het beheer van het fagg verder 
opgedreven.

In dat opzicht werd Management Support in twee 
gesplitst:
 • Management Support;
 •  Coördinatie Project & Portfolio Management Office 

of PPMO.

Management Support organiseert de vergaderingen 
en volgt de activiteiten van het Directiecomité en het 
Uitgebreid Directiecomité op, coördineert de invoering 
van de managementcyclus en stelt de strategische en 
operationele plannen op.

Coördinatie Project & Portfolio Management Office volgt 
alle projectenportfolio’s van het agentschap actief op, 
verzekert de samenhang tussen de opvolgingsmetho-
dologieën en evalueert of de medewerkers betrokken 
bij de projecten en de beschikbare middelen op elkaar 
afgestemd zijn.

In 2014 werden in het kader van het projectbeheer 
een nieuwe methodologie voor het beheer van de 
projecten ingevoerd, de prioriteiten bepaald, en ook de 
evaluatie van informatica-instrumenten voor planning 
en rapportering onderzocht.

Management 
Support

MANAGEMENT SUPPORT  
EN COÖRDINATIE PPMO
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De Afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor het 
interne en het externe communicatiebeleid van het 
fagg en neemt de rol van woordvoerder op.

Interne communicatieactiviteiten
De afdeling staat in voor de eindredactie, de coördina-
tie van de vertaling en de publicatie en archivering van 
de berichten die worden verspreid via de belangrijkste 
interne communicatiekanalen zoals:
 •  het intranet;
 •  de verschillende interne nieuwsbrieven met elk 

hun specifieke doel;
 •  de LCD-schermen;
 •  specifieke brochures voor de fagg-medewerkers.

Externe communicatieactiviteiten
Dit omvat de realisatie van het jaarverslag, informa-
tiecampagnes, brochures en algemene presentaties.

De afdeling beantwoordt ook de vele uiteenlopende 
vragen van journalisten. Voor specifieke projecten wor-
den er persberichten verstuurd en/of persconferenties 
georganiseerd.

Verder helpt de afdeling bij de redactie van toespraken 
en presentaties voor de Administrateur-generaal en bij 
de communicatieactiviteiten van alle andere diensten 
van het agentschap, zoals:

 •  de toepassing van de huisstijl;
 •  de eindredactie van interne en externe 

mededelingen;
 •  de organisatie van evenementen.

In 2014 werkte de afdeling naast de routinetaken mee 
aan de voorbereiding van deelname van het fagg aan 
de Farmabeurs en de Beurs van Libramont en aan het 
TOPRA–symposium met de realisatie van aangepaste 
brochures.

In oktober 2014 was er een eerste interne audit 
waarbij de interne communicatieactiviteiten werden 
doorgelicht.

De belangstelling van de journalisten voor het fagg 
bleef. Dit betekent eens te meer dat onze gezondheid 
een centrale rol speelt in het leven van ons allemaal 
en dat de burgers een zekere nood hebben aan het 
fagg als bevoegde autoriteit voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten. We sommen graag enkele 
terugkerende personderwerpen op:
 •  elektronische sigaretten met nicotine, die vandaag 

zonder vergunning voor het in de handel brengen 
of VHB, en dus illegaal, op de markt zijn;

 •  de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van 
geneesmiddelen in het algemeen en specifieke 
vragen over de vermoedelijke bijwerkingen van 

Afdeling  
Communicatie

AFDELING COMMUNICATIE
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specifieke geneesmiddelen, met in het bijzonder:
  -  Avastin (bevacizumab, Roche) als eventueel 

alternatief voor Lucentis (ranibizumab, Novartis) 
in de behandeling van natte leeftijdsgeboden 
maculadegeneratie, een indicatie waarvoor het 
tot op vandaag niet is vergund;

  -  het mogelijke risico van plotse hartdood bij het 
gebruik van geneesmiddelen die domperidon 
bevatten;

  -  het mogelijke risico voor leverproblemen bij het 
gebruik van te hoge dosissen van geneesmid-
delen die paracetamol bevatten;

 •  potentiële besmetting van water na een lek van 
poliovirus naar een zuiveringsstation;

 •  tekortkomingen vastgesteld door de Franse ge-
neesmiddelenautoriteit ANSM (Agence national 
de sécurité du médicament et des produits de 
santé) op het vlak van goede klinische praktijken 
of GCP (Good Clinical Practices) bij GVK Biosciences 
in India;

 •  onbeschikbare geneesmiddelen;
 •  namaakgeneesmiddelen en andere illegale ge-

neesmiddelen die via illegale websites worden 
aangeboden/verkocht;

 •  kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van 
generische geneesmiddelen versus originele 
geneesmiddelen;

 •  taks op antibiotica voor diergeneeskundig gebruik;

 •  rol van het fagg in het beheer van het eboladossier;
 •  het gebruik van medicinale cannabis, waaronder 

Sativex.

Ook in 2014 vertegenwoordigde de Afdeling 
Communicatie het fagg in het netwerk voor com-
municatoren van de federale overheidsdiensten, 
de COMMnet, dat door de FOD P&O werd opgericht 
en in de internationale werkgroep van communica-
tieverantwoordelijken of WGCP (Working Group of 
Communication Professionals) van de HMA (Heads of 
Medicines Agencies).
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Maand in 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Totaal 
2014

Totaal 
2013

Gemiddeld 
per maand 

(2013)

Totaal 
2012

Gemiddeld 
per maand 

(2012)

Totaal 
2011

Gemiddeld 
per maand 

(2011)

Ontvangen persvragen 29 55 20 33 13 10 26 18 33 11 33 16 297 492 41 345 29 218 18

Ontvangen vragen  
niet-pers 31 42 19 30 15 8 22 7 13 9 10 15 221

Audiovisuele interviews 0 1 1 1 0 0 1 9 3 0 3 1 20

Aantal interne nieuwsbrieven 147 161 13 138 12 145 12

CEO newsletter 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 6

Vit@ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Vit@ express 6 5 10 5 4 2 2 2 3 3 1 2 45

Flash ICT 5 5 6 0 2 2 0 1 8 2 4 4 39

Flash P&O 1 1 0 0 0 3 1 1 5 3 5 5 25

Dringende berichten 1 1 0 0 2 1 1 4 5 2 2 1 20

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Opmerking:
De cijfers zijn gebaseerd op het voorlopige telsysteem via boordtabellen en zijn daardoor een lichte onderschatting.

Aantal brochures van de campagne “Geneesmiddelen en kinderen” verstuurd in 2014, na de eerste uitdeling bij artsen,  
in apotheken en in de consultatiebureaus van Kind en gezin en ONE (Franstalige tegenhanger)

FR NL Duits (DE) Totaal

Brochure “Heeft je kind koorts?” 1 980 970 0 2 950

Brochure “Hoest je kind of is het verkouden?” 880 1 340 0 2 220

Brochure “Heeft je kind last van oprispingen?” 910 930 120 1 960

Totaal aantal affiches (A3/A4 - NL/FR) 145
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KERNTAKEN

De Afdeling Kwaliteit staat in de eerste plaats in voor 
de bevordering en coördinatie van de acties die worden 
ondernomen in het kader van kwaliteitszorgsysteem of 
TQM (Total Quality Management) en interne controle.

TQM is een managementstijl waarin de klant centraal 
staat en waarbij wordt gestreefd naar een continue 
verbetering van de werking van de organisatie. TQM 
omvat twee aspecten: het eerste richt zich op de ken-
merken van het product of de dienst geleverd door de 
organisatie en het tweede beoogt het beantwoorden 
aan de noden van de interne en externe klanten.

De interne controle is een geïntegreerd proces dat 
wordt toegepast door de verantwoordelijken en het 
personeel van een organisatie. Deze controle heeft tot 
doel de risico’s te beperken en voldoende zekerheid 
te bieden inzake de realisatie van de algemene doel-
stellingen van de organisatie in het kader de missie.
Deze algemene doelstellingen zijn:
 •  de uitvoering van geordende, ethische, economi-

sche en efficiënte verrichtingen;
 •  het nakomen van de verplichtingen om te 

rapporteren;
 •  de conformiteit met de geldende wetten en 

reglementen;
 •  de bescherming van de resources tegen verlies, 

misbruik en schade.

De Afdeling Kwaliteit helpt de verschillende diensten 
van het fagg met het uitwerken van een beheer- en 
borgsysteem inzake kwaliteit, meer bepaald het in-
terne controlesysteem, zodat het fagg de missie op 
een efficiënte manier kan vervullen en de essentiële 
rol in de bescherming van de volksgezondheid kan 
verzekeren.

De afdeling informeert de Administrateur-generaal, 
het management, het Auditcomité en de betrokken 
externe partners over de goede werking van het fagg 
en de mate waarin het de activiteiten beheerst, en 
bezorgt hen pertinente informatie die resulteert uit 
de evaluatie van de beheersystemen van het fagg.

De afdeling legt aanbevelingen en verbeteringsvoor-
stellen voor aan de Administrateur-generaal en het 
management, op basis van de informatie die ze krijgt 
over de werking van het fagg, de processen en syste-
men die worden ingevoerd om zijn activiteiten beter 
te beheersen en om de algemene doelstellingen en 
missiegerelateerde doelstellingen te halen.
 
Andere belangrijke taken van de Afdeling Kwaliteit zijn:
 •  het beheer van externe klachten;
 •  de bijdrage aan de coördinatie van de crisisdossiers;
 •  het beheer van de verbeteringsvoorstellen uit-

gaande van de medewerkers;
 •  de organisatie van de externe bevragingen naar 

de tevredenheid;

Afdeling  
Kwaliteit

AFDELING KWALITEIT
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 •  de evaluatie van de belangenconflictenverklarin-
gen van personeelsleden en andere mensen die 
deelnemen aan de activiteiten van het fagg in het 
kader van integriteit;

 •  de organisatie van de interne audits;
 •  de coördinatie van de externe audits;
 •  het beheer van de documenten van het TQM, van 

de normen en van de rapporteringgegevens.

Enkele realisaties van de Afdeling Kwaliteit in 2014:
 •  de catalogus van de processen;
 •  de bijgewerkte lijst van overlegplatforms;
 •  de methode voor het opmaken van een meerja-

renplan van de interne audit waarmee de interne 
audits kunnen worden gepland;

 •  de aangepaste structuur van het elektronische sys-
teem voor het beheer van kwaliteitsdocumenten 
of DMS (document management systeem) Quality;

 •  de oprichting van het Auditcomité;
 •  de identificatie van de verbeteringsdomeinen na 

de externe bevragingen naar de tevredenheid en 
het opmaken van de actieplannen.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Opvolging van de verbeteracties
In het kader van een strategie van continue verbe-
tering van de activiteiten, heeft het fagg een groot 
aantal evaluatieoefeningen van de werking gemaakt: 
interne en externe bevragingen naar de tevredenheid, 

en evaluaties van haar interne controleomgeving via 
Benchmarking van de Europese geneesmiddelenauto-
riteiten of BEMA (Benchmarking European Medicines 
Agencies), gemeenschappelijk Europees kwaliteits-
kader dat in de ganse publieke sector kan worden 
toegepast als een instrument om een organisatorische 
zelfevaluatie uit te voeren of CAF (Common Assessment 
Framework) en de zelfevaluatie Quick Scan. Elk van 
deze oefeningen heeft geleid tot een reeks welover-
wogen verbeteracties die werden uitgevoerd door de 
rechtstreeks betrokken diensten.

Al deze acties en deze die voortvloeien uit de CAPA-
plannen (corrective and preventive action) opgemaakt 
naar aanleiding van de audits, worden verzameld in 
één boordtabel, die door de Afdeling Kwaliteit wordt 
beheerd, opgevolgd en ingevoerd.

Eind 2014 telde de kwaliteitsboordtabel 378 acties met 
als deadline 2014 of later.
119 acties werden afgerond, wat overeenkomt met 
48% van de geplande acties voor 2014.

Kwaliteitsdocumenten
Het elektronische systeem voor het beheer van kwali-
teitsdocumenten of DMS Quality is het gecentraliseerde 
systeem ter beschikking van alle medewerkers met 
de (ISO-)normen die ze bij hun activiteiten gebruiken, 
de procesfiches, de geschreven standaardprocedures 
of SOP’s (Standard Operating Procedures), de kwali-
teitshandleidingen, gebruikshandleidingen of techni-
sche handleidingen, de werkinstructies of WIT’s.
Naar aanleiding van de opmerkingen en aanbeve-
lingen uit de audits of via een spontane aanpassing 
in het kader van de continue verbetering worden de 
geldende kwaliteitsdocumenten regelmatig bijgewerkt 
en aangepast.

Het DMS Quality telt momenteel:
 •  219 SOP’s waarvan er 105 werden goedgekeurd 

en geïmplementeerd;
 •  42 WIT’s waarvan er 33 werden goedgekeurd en 

geïmplementeerd.

Opvolging van de verbeteracties in 2014 2013 2014
Aantal acties op het einde van het jaar 253 378
Aantal acties voorzien voor het jaar 163 266
Aantal acties afgerond in het jaar 66 119
In percentage 40% 48%
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De catalogus van de processen van het fagg bevat 
107 processen: 45 vakprocessen, 41 ondersteunende 
processen en 21 beheersingprocessen.
Het in kaart brengen van deze processen is een nieuw 
project; eind 2014 telt het DMS Quality acht proces-
fiches, die zowel in het Frans als in het Nederlands 
beschikbaar zijn.

2012 2013 2014

Gepland 120 118 113

Klaar voor goedkeuring 8 5 4

Goedgekeurd en geïmplementeerd 118 138 159

Totaal 246 261 276

Aantal processen in 2014 2014

Gepland 99

Klaar voor goedkeuring 0

Goedgekeurd  
en geïmplementeerd 8

Totaal 107

Evolutie van de kwaliteitsdocumenten in 2014

Aantal SOP’s & WIT’s in 2014, per trimester
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Interne audit
In 2014 hebben nieuwe medewerkers de functie van 
interne auditor aanvaard en na een interne opleiding 
het initiële team komen versterken. Het team van 
interne auditors telt nu zeven medewerkers die hun 
taak van interne auditor met hun oorspronkelijke func-
tie combineren.
Het interne auditplan voor het jaar 2014 werd volledig 
gevolgd: twaalf processen werden geaudit.
De doelstellingen die voor 2013 en 2014 werden vast-
gelegd, namelijk over een voldoend groot en ervaren 
team van auditors beschikken en de verschillende 
diens ten van het fagg vertrouwd maken met het ver-
loop en de opvolging van een audit, zijn bereikt.
Voor elke audit stelden de auditors een auditverslag 
op. Deze auditverslagen brachten in totaal 63 kleine 
tekortkomingen of non-conformiteiten (van type B) 
en 34 meer ernstige tekortkomingen of non-confor-
miteiten (van type A) aan het licht. De meer ernstige 
tekortkomingen zijn vooral te wijten aan het feit dat 
er nog geen goedgekeurde kwaliteitsdocumenten 
(procesfiche, procedure of bijlage bij een procedure) 
in het DMS Quality bestaan en aan het gedeeltelijk of 
volledig niet-naleven van de procedure.
Afhankelijk van de geformuleerde opmerkingen en 
aanbevelingen dienden de gecontroleerde dien-
sten een CAPA-plan in waarvan de acties in de 
Kwaliteitsboordtabel werden opgenomen.

Beheer van externe klachten

Als federale instelling van openbaar nut wil het fagg 
een klantgerichte strategie voeren en een klantgerichte 
cultuur ontwikkelen. De missie bestaat erin aan onze 
klanten producten en diensten te bieden die aan hun 
verwachtingen voldoen en conform de regelgeving zijn. 
Soms voldoet het product echter niet aan de verwach-
tingen en wil de klant een klacht indienen.

Voor elke klacht die we ontvangen, worden de beschre-
ven feiten geanalyseerd en worden verbeteringen van 
onze processen uitgedacht om soortgelijke klachten 
te voorkomen. Deze procedure heeft tot doel kwa-
liteitsvolle en klantgerichte diensten aan te bieden. 
Elke klacht kan worden ingediend bij ons per post of 
elektronisch via onze website.

In 2014 heeft het fagg 76 klachten ontvangen, waarvan 
één was ingediend door de federale ombudsman. Zes 
klachten werden doorverwezen naar andere federale 
overheidsdiensten omdat ze buiten het bevoegdheids-
domein van het fagg vielen. 23 klachten werden in-
gediend tegen het fagg en 47 tegen de fagg-partners.
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Klachten ingediend tegen diensten van het fagg 2014

Aantal ontvangen klachten, per type kanaal 23

• Mondeling (onthaal) 0

• Brief en papieren klachtenformulier 5

• Telefoon 0

• Fax 0

• E-mail (extern + intern van collega’s) 7

• Online klachtenformulier 11

Aantal klachten

Aantal gegronde en terechte klachten 23

Gemiddelde doorlooptijd van de klachtenbehandeling (in kalenderdagen) 13 werkdagen of 18 kalenderdagen

Percentage van de klachten die binnen de vooropgestelde doorlooptijd werden behandeld 100% van de klachten behandeld

Aantal nog openstaande klachten (ontvangen in 2014, maar nog in behandeling) 8

Aantal klachten

Aantal gegronde en terechte klachten , verdeeld over volgende klachtenonderwerpen 23

• Aantal klachten over het gedrag van de behandelende ambtenaar 0

• Aantal klachten over de kwaliteit van het product of de geleverde dienst 12

• Aantal klachten over de afhandeling (procedure) van het product of de dienstlevering 11

• Aantal klachten over de klachtenafhandeling 0

Aantal klachten

•  Aantal klachten die van de eerste naar de tweede lijn overgaan (Federale Ombudsman / Ombudsdienst Pensioenen / Comité P) 1

• Aantal klachten die ook het onderwerp zijn van een procedure bij Raad van State 0

• Aantal klachten die ook het onderwerp zijn van een procedure bij een andere rechtbank 0

Hier volgt een gedetailleerde analyse:
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Klachten ingediend tegen fagg-partners 2014

Aantal ontvangen klachten, per type kanaal 47

• Mondeling (onthaal) 0

• Brief en papieren klachtenformulier 10

• Telefoon 0

• Fax 0

• E-mail (extern + intern van collega’s) 6

• Online klachtenformulier 31

Aantal klachten

Aantal gegronde en terechte klachten 43

Gemiddelde doorlooptijd van de klachtenbehandeling 28 werkdagen of 39 kalenderdagen

Percentage van de klachten die binnen de vooropgestelde doorlooptijd behandeld werden 88% van de klachten behandend 
binnen 30 werkdagen

Aantal nog openstaande klachten (ontvangen in 2014, maar nog in behandeling) 16

In 2014

53 op 77 afgesloten klachtendossiers (waaronder een vraag naar informatie die via de klachtenprocedure werd ingediend) 69%

42 gegronde en gesloten klachten
23 werkdagen of 32 kalenderdagen 

(92% van de klachten behandeld 
binnen 30 werkdagen)
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KERNTAKEN

In 2014 werd de Afdeling P&O vooral geconfronteerd 
met een structurele verandering. Om beter afge-
stemd te zijn met de doelstellingen van het manage-
mentplan van het fagg ging de afdeling over van de 
Ondersteunende Diensten naar de Diensten van de 
Administrateur-generaal.

2014 werd ook gekenmerkt door de invoering van 
het strategisch plan van de Afdeling P&O voor de vijf 
komende jaren, 2014-2018. Dit strategisch plan werd 
uitgewerkt conform het managementplan van onze 
Administrateur-generaal. De vastgelegde richtlijnen 
lieten toe om de toekomstige aandachtspunten voor 
de afdeling te bepalen:
 •  de afdeling professioneler maken door te werken 

aan de sleutelprocessen van de Afdeling P&O;
 •  een partnerschap ontwikkelen met andere P&O-

teams op nationaal en internationaal niveau;
 •  een optimale communicatie bieden, onder andere 

door meer gebruik te maken van ons intranet;
 •  de transversaliteit verhogen via innoverende work-

shops en projecten;
 •  een lerende bedrijfscultuur bevorderen via het op-

maken van een onwikkelings- en opleidingsplan;
 •  het fagg blijven profileren als een aantrekkelij-

ke werkgever door zijn employer branding te 
versterken.

Concreet hebben we dit jaar de nadruk gelegd op de 
volgende punten:
 •   De aanwerving van nieuwe medewerkers
   Om aan de noden te kunnen voldoen en een 

optimale dienstverlening te kunnen garanderen, 
blijven de diensten van het fagg een beroep doen 
op gevarieerde en specifieke profielen. In 2014 
heeft de Afdeling P&O dan ook maar liefst 17 
statutaire selecties gelanceerd, die resulteerden 
in de aanwerving van 53 nieuwe medewerkers 
tussen januari en september 2014; nadien volgde 
de wervingsstop in de federale administratie.

 •  De evolutie van de loopbaan van onze mede- 
 werkers

  -  Bevordering als afdelingshoofd
    Naar aanleiding van de oprichting van de 

Afdeling Distributie binnen het DG INSPECTIE 
werd het Middle Managment aangevuld met 
het hoofd van deze nieuwe afdeling.

  -  Benoeming
    In 2013 konden de medewerkers die opgeno-

men waren in een federale wervingsreserve, 
dankzij de wervingsmaatregelen van de Afdeling 
P&O, hun stage beginnen bij het fagg. Deze actie 
werd voortgezet in 2014.

  -  Interne bevordering
    Er werden verschillende kandidatuuroproepen 

gelanceerd voor interne bevordering. Zo zijn een 

AFDELING P&O

Afdeling 
P&O
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tiental medewerkers bevorderd naar een hogere 
functie.

  -  Selectietesten voor bevordering
    Naar aanleiding van de selectietesten voor be-

vordering zijn zeventien medewerkers van ni-
veau C begonnen aan hun aanpassingsperiode 
in het niveau B in 2014.

  -  Interne markt
    Ook dit jaar werden verschillende vacatures in 

eerste instantie via de interne markt openge-
steld. Dankzij dit systeem konden zes mede-
werkers een nieuwe functie bekleden binnen 
de verschillende diensten van het fagg.

 •  De behoeften van de medewerkers
  -  De opleidingen voor de functionele chefs
    Op initiatief van de Afdeling P&O werd een ana-

lyse van de opleidingsnoden van de functionele 
chefs uitgevoerd. Daaruit bleek dat sommige 
generieke competenties verder moesten worden 
ontwikkeld. Daarom werd voor de functionele 
chefs een opleidingstraject op maat uitgewerkt 
zodat elke deelnemer zich op zijn eigen noden 
kon focusen.

  -  De coaching van het Middle Management
    Een afdeling beheren vereist een bijzondere in-

zet. Om Middle Management te helpen om deze 
taak efficiënter uit te voeren en het hoofd te 
bieden aan specifieke situaties, bleef de Afdeling 
P&O hen coachingsessies met een nieuwe ex-
terne partner aanbieden. Deze coaching zal in 

2015 worden voortgezet.
 • De communicatie met de medewerkers
   Communicatie en informatie vormen twee be-

langrijke thema’s voor de Afdeling P&O. In 2014 
werden 58 berichten verstuurd via de interne 
communicatiekanalen Vit@ express en Flash P&O 
om zo de medewerkers te informeren over elk 
bericht of belangrijke herinnering of over elke 
mogelijke aanpassing van de regelgeving en van 
de procedures.

   De Afdeling P&O heeft ook verder gewerkt aan 
de herziening van de specifieke informatie op 
intranet om de medewerkers duidelijkheid en 
transparantie te bieden in het beantwoorden van 
hun vragen.

 • De evaluatie van de medewerkers en Crescendo
   Conform de regelgeving werden de nieuwe eva-

luatiecycli al in januari 2014 ingevoerd. De vele 
vragen en bezorgdheden van de medewerkers 
over het verloop van de cycli, de gevolgen van 
de vermeldingen en het gebruik van het adminis-
tratieve beheerplatform Crescendo, werden aan 
de afdeling meegedeeld. De Afdeling P&O hield 
eraan om de vragen van iedere medewerker zo 
spoedig mogelijk te beantwoorden.

 •  De administratieve vereenvoudiging blijft een 
aandachtspunt.

   In 2014 heeft de Afdeling P&O haar beheersys-
teem voor de afwezigheden Protime aangekaart. 
Op het einde van het jaar werd de testfase voor 

Protime II gelanceerd. Dankzij dit systeem kunnen 
er nu verschillende afwezigheden (zoals vakantie, 
zending, telewerk) gemakkelijker en paper less 
worden aangevraagd.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

Zie rubriek Personeelsgegevens.
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KERNTAKEN

In 2014 was de Juridische Afdeling van het fagg onder 
meer belast met:
 •  juridisch advies en informatie, zowel aan internen 

als externen;
 • opstellen van regelgeving;
 • genadeverzoeken;
 •  geschillendossiers: opvolging en coördinatie van 

de elementen van verdediging;
 •  voorstellen tot minnelijke schikking;
 •  verzoeken in het kader van openbaarheid van 

bestuur.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

 •  Regelgeving gepubliceerd in 2014:
  -  drie wetten, waar het fagg zijn medewerking 

heeft aan verleend;
  -  eenentwintig koninklijke en ministeriële 

besluiten;
  -  diverse benoemingsbesluiten bij de Commissies 

en Comités ingesteld bij het fagg.
 •  Omzendbrieven: vijf omzendbrieven gingen in 

circulatie in 2014.
 •  Behandelde voorstellen tot minnelijke schikking: 
  -  voor 128 dossiers werd een voorstel tot minne-

lijke schikking gedaan;
  -  29 dossiers werden rechtstreeks aan het Parket 

gestuurd.

 • Behandelde genadeverzoeken: vierentwintig.
 •  Behandelde verzoeken in het kader van de open-

baarheid van bestuur: 34.

JURIDISCHE AFDELING

Juridische  
Afdeling 
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KERNTAKEN

De Eenheid Internationale Betrekkingen is belast met 
de coördinatie van de interne en externe informa-
tiestroom binnen de nationale en internationale con-
text, met het oog op de harmonisatie van de Belgische 
standpunten op internationaal niveau.

Dit jaar werden binnen de Raad en het Europees 
Parlement verschillende belangrijke nieuwe regel-
gevende teksten besproken die voor het fagg van 
strategisch belang zijn:
 •  de herziening van de regelgeving met betrekking 

tot medische hulpmiddelen;
 •  de herziening van de regelgeving met betrek-

king tot geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik;

 •  de uitvoeringsrichtlijnen in verband met invoer 
en codering van menselijke cellen en weefsels;

 •  de te betalen vergoedingen aan het Europees 
Geneesmiddelenbureau of EMA (European 
Medicines Agency) voor het uitvoeren van acti-
viteiten aangaande geneesmiddelenbewaking;

 •  de herziening van de regelgeving inzake nieuwe 
psychoactieve substanties.

Het Europees plan inzake medische hulpmiddelen 
legt de nadruk op de controle van de werking van 
de aangemelde instanties of notified bodies en op 
de samenwerking tussen de lidstaten voor inspecties 

en vigilantie-aspecten. Het voorstel van verordening 
inzake medische hulpmiddelen en medische hulp-
middelen voor in-vitro diagnostiek beoogt eerder een 
herziening of recast van de huidige regelgeving en 
voorziet onder meer:
 •  versterken van de evaluatieactiviteiten van 

de conformiteit en de kwaliteit van medische 
hulpmiddelen voor en tijdens het in de handel 
brengen/zijn, inclusief vastleggen van de criteria 
onder andere over de doeltreffendheid en de 
baten-risicoverhouding;

 •  verbeteringsmaatregelen van het werk van de 
aangemelde instanties, inclusief een Europees 
systeem voor de inspecties ervan;

 •  vigilantie en traceerbaarheid met een unieke 
identificatie van elk medisch hulpmiddel;

 •  onderwerpen van bepaalde esthetische hulpmid-
delen aan het controlesysteem voor medische 
hulpmiddelen;

 •  transparant werken van de aangemelde instanties;
 •  versterken van de controles op de fabrikanten, 

vertegenwoordigers en invoerders;
 •  optimaliseren van de gegevens in de Europese 

databank voor medische hulpmiddelen, EUDAMED, 
met onder andere een toegang voor het publiek 
en de bepaling van de medische hulpmiddelen 
voor enig gebruik die eventueel opnieuw zouden 
kunnen worden gebruikt.

EENHEID INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Eenheid  
Internationale
Betrekkingen
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Het voorstel van verordening inzake geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik beoogt ook een gron-
dige herziening van de huidige regelgeving en moet 
onder meer:
 •  verbeteren van de beschikbaarheid van genees-

middelen voor diergeneeskundig gebruik;
 •  verminderen van de administratieve lasten;
 •  bevorderen van concurrentie en innovatie;
 •  verbeteren van de werking van de interne markt;
 •  ingaan op het risico voor de volksgezondheid van 

antimicrobiële resistentie of AMR.

De uitvoeringsrichtlijnen in verband met invoer en 
codering van menselijke weefsels en cellen beogen:
 •  qua invoer:
   verzekeren dat de ingevoerde weefsels en cellen 

voldoen aan gelijkaardige kwaliteits- en veilig-
heidsnormen als deze voorzien in de Europese 
regelgeving. De invoer is dan ook beperkt tot 
weefselinstellingen die daartoe zijn erkend door 
bevoegde nationale instanties en die de nodige 
controlemaatregelen uitvoeren;

 • qua codering:
   vergemakkelijken van de traceerbaarheid an alle 

weefsels en cellen die voor de toepassing op de 
mens worden gedistribueerd. Daartoe moeten 
deze voorzien zijn van een uniforme Europese 
code die informatie verstrekt over de voornaamste 

kenmerken en eigenschappen en dit vanaf de 
verkrijging tot en met de toepassing op de mens 
of de verwijdering en omgekeerd.

De verordening die de vergoeding bepaalt voor het 
uitvoeren van activiteiten aangaande geneesmidde-
lenbewaking, te betalen aan EMA, legt op transparante 
wijze de vergoedingen vast voor het bezoldigen van 
de taken van EMA en de nationale bevoegde instanties 
in verhouding met het uitgevoerde werk.

De herziening van de regelgeving inzake nieuwe psy-
choactieve substanties beoogt:
 •  opzetten van een controlesysteem om de gevaren 

voor de volksgezondheid van nieuwe psychoac-
tieve substanties, mede door hun snelle opkomst, 
zoveel mogelijk te beperken. Dit door een systeem 
van risicobeperking dat ook het legale en indus-
triële gebruik ervan niet mag belemmeren;

 •  tot stand brengen van een geharmoniseerd 
Europees controlesysteem in deze materie waar-
binnen bovendien snel kan worden opgetreden 
gezien de mogelijke gevaren van deze substanties.

De Eenheid Internationale Betrekkingen werkt ac-
tief mee in de besprekingen op niveau van de 
werkgroep van de Raad en van de comités van de 
Europese Commissie. Om deze dossiers op Belgisch 

niveau zo efficiënt mogelijk te behandelen, wordt 
overleg gepleegd met andere bevoegde overheden, 
zoals het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering of RIZIV, het Wetenschappelijk Instituut 
voor de Volksgezondheid of WIV, het Federaal 
Kenniscentrum voor de gezondheidszorg of KCE, de 
FOD Volksgezondheid, de FOD Justitie. Naargelang 
het dossier kunnen de betrokken andere bevoegde 
overheden uiteraard verschillen. Tijdens dit overleg 
worden de Belgische standpunten bepaald, eventue-
le tekstvoorstellen tot wijziging uitgewerkt en wordt 
feedback gegeven van de vergaderingen.

Verder is de Eenheid ook actief in andere Europese 
werkgroepen zoals:
 •  de specifieke werkgroep namaakgeneesmidde-

len, de Taskforce on Falsified Medicines van HMA 
(Heads of Medicines Agencies), die de verdere 
implementatie van de richtlijn aangaande de strijd 
tegen vervalste geneesmiddelen in goede banen 
moet leiden;

 •  de EMA-werkgroep die zich buigt over de proble-
matiek van de onbeschikbaarheid van genees-
middelen: Working Group on Medicinal Products 
Shortages.
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MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL  
OF MLM EN BLOED

Om de transversaliteit tussen de betrokken diensten 
te optimaliseren, worden de activiteiten met MLM en 
bloed, beide van menselijke oorsprong, gecoördineerd 
binnen de diensten van de Administrateur-generaal.

KERNTAKEN

De activiteiten die verband houden met MLM en bloed 
worden behandeld door verschillende afdelingen bin-
nen het fagg:
 •  de Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, 

bio) van het DG POST vergunning;
 •  de Afdelingen Industrie en Vergunningen van het 

DG INSPECTIE;
 •  de Juridische Afdeling van de Diensten van de 

Administrateur-generaal (DAG);
 •  de Afdeling Internationale Betrekkingen.

De Afdeling Industrie van het DG INSPECTIE staat in 
voor de inspecties van alle MLM-instellingen: ban-
ken voor MLM waaronder de fertiliteitscentra, pro-
ductie-instellingen en intermediaire structuren voor 
MLM, de bloedinstellingen of BI en de vaste en mobiele 
bloedinzamelcentra. De inspecteurs zijn bevoegd om 
alle nodige controles uit te voeren, opmerkingen te 
formuleren en, wanneer nodig, processen-verbaal op 

te stellen. Desnoods wordt het parket geïnformeerd.
Hun advies is van belang om een erkenning al dan niet 
af te leveren, te verlengen, te schorsen of in te trekken.

De Afdeling Vergunningen van DG INSPECTIE staat in 
voor het voorbereiden van de erkenningsbeslissingen 
voor de MLM-instellingen en de BI’s door de bevoeg-
de minister. Voor de aflevering van een erkenning 
moet er rekening worden gehouden met verschillende 
aspecten:
 •  principieel onderzoek van de erkenningsaanvraag 

of de vraag tot verlenging van de erkenning met 
het documentbeheer, en indien nodig de vraag 
tot bijkomende informatie;

 •  opvolgen van een inspectie (de conclusie van de 
inspecteur);

 •  publiceren van de erkenningsbeslissing in het 
Belgisch Staatsblad;

 •  verstrekken van informatie via de website en ook 
specifiek aan de Europese instellingen.

Naast de afgifte van erkenningen is deze afdeling be-
last met taken zoals:
 •  beheren van de mailbox MLM waarin verschillende 

vragen van het publiek en de sector terechtkomen;
 •  opmaken van de statistieken over de activiteiten 

van de MLM-instellingen en de BI’s:
  -  bijwerken van de overzichtstabellen met de 

COÖRDINATIE MENSELIJK 
LICHAAMSMATERIAAL

Coördinatie  
Menselijk  
Lichaams- 
materiaal
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activiteiten met MLM en bloed die op de website 
worden gepubliceerd;

  -  analyse van de jaarlijkse activiteitenverslagen 
en van de financiële verslagen van de MLM-
instellingen en de BI’s;

 •  behandelen van externe vragen, onder meer van 
de Europese Commissie, of vragen vanuit de an-
dere diensten van het fagg;

 •  deelnemen aan de werkgroep Cellen en Weefsels 
van de Hoge Gezondheidsraad of HGR;

 •  meewerken aan het project Eurocet 128 voor 
de codering van cellen en weefsels op Europees 
niveau;

 •  uitwerken van de goedkeuringsprocedure van een 
aanvraagdossier voor een nieuwe erkenning of 
voor de verlenging van een erkenning;

 •  informatiseren van het beheer van de documenten 
voor elke MLM-instelling of BI;

 •  herzien van het activiteitenverslag van de fertili-
teitscentra of banken voor MLM die handelingen 
verrichten met reproductief MLM, met het oog 
op vereenvoudiging en vlottere leesbaarheid/
verstaanbaarheid.

De Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio) 
van het DG POST vergunning staat in voor de bewaking 
van de kwaliteit en de veiligheid van bloed en bloed-
componenten van menselijke oorsprong, en van MLM. 

De ernstige bijwerkingen bij donors en ontvangers, en 
de ernstige ongewenste voorvallen die de veiligheid 
of de kwaliteit van de bloedcomponenten en MLM, of 
de veiligheid van donors kunnen beïnvloeden, wor-
den geregistreerd en geëvalueerd. Op basis van deze 
gegevens worden dan aanbevelingen geformuleerd.
In 2014 werden informatiesessies georganiseerd om 
de verzamelde gegevens en de aanbevelingen toe 
te lichten.
Een kort overzicht van de hemovigilantiegegevens 
werd zoals elk jaar overgemaakt aan de Europese 
Commissie en de Raad van Europa, om deze te ver-
gelijken met de hemovigilantiegegevens van andere 
lidstaten.
De afdeling publiceert elk jaar een verslag over de 
veiligheid van deze producten.

Er worden informatieve nota’s opgesteld en bezorgd 
aan de BI’s en MLM-instellingen over de voorzorgs-
maatregelen bij de selectie van donors in geval van 
ondermeer uitbraken van overdraagbare infectieuze 
aandoeningen, zoals het West-Nijlvirus.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

In de loop van 2014 werden 19 aanvragen om ver-
lenging van een erkenning ingediend door bestaande 
instellingen, terwijl 3 nieuwe instellingen een erken-
ningsaanvraag indienden.
Op 31 december 2014 waren er in ons land 133 
MLM-instellingen.

In de loop van het jaar werden na inspecties:
 •  30 erkenningen toegekend;
 •  1 erkenning geweigerd.
Een instelling is met haar activiteiten gestopt.

De overige instellingen beschikken over een lopende 
definitieve erkenning of over een tijdelijke erkenning 
tot de inwerkingtreding van een besluit betreffende 
hun erkenningsaanvraag.

In 2014 vonden 60 inspecties plaats:
 •  46 voor MLM-instellingen;
 •  14 voor bloedinstellingen.

In 2014 ontving het fagg 853 meldingen van ernstige 
ongewenste bijwerkingen en voorvallen in het kader 
van de hemovigilantie en 130 in het kader van de 
biovigilantie.
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Elke week bezorgen de BI’s in ons land aan het fagg 
gegevens over de voorraden bloedeenheden of erytro-
cytenconcentraten, die beschikbaar zijn voor levering 
aan de ziekenhuizen. Op basis van deze gegevens 
wordt een overzicht van de totale beschikbare voorraad 
bloed op de website van het fagg gepubliceerd. Zo kan 
de evolutie van de voorraad bloed worden gevolgd, 
naast het niveau van de voorraad (optimaal, kritisch).
Analoog wordt elke maand een overzicht gepubliceerd 
van het aantal door de BI’s bedeelde erytrocytencon-
centraten en de verdeling ervan volgens ABO/resus 
en kan de evolutie van de bedeling worden gevolgd.

Sinds 2011 wordt in het kader van de hemovigilantie 
een computersysteem gebruikt waarmee bijwerkin-
gen en incidenten in verband met bloed en bloedbe-
standdelen online kunnen worden gemeld. Dankzij de 
verbeteringen aan de toepassing wordt dit systeem 
nu door meer dan 95% van de melders gebruikt en 
door 100% van de BI’s.
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BEGROTING 2014

De begroting 2014 van het fagg, goedgekeurd door het 
Parlement, bedroeg 84 908 727 euro aan inkomsten en 
85 398 227 euro aan uitgaven. De inkomsten omvat-
ten de gebudgetteerde overheidsdotatie (19 562 641 
euro), betaald door de FOD Volksgezondheid.

GEREALISEERDE INKOMSTEN VOOR 2014 EN 
DE VERDELING ERVAN

In 2014 bedroegen de gerealiseerde inkomsten in 
totaal 70 486 972 euro. Dit komt overeen met een 
inkomstenniveau dat 17% lager is dan de neergelegde 
begroting.
Deze inkomsten bestaan uit de eigen inkomsten 
van 51 727 972 euro en de vereffende dotatie van 
18 759 000 euro. De eigen inkomsten vertegen-
woordigden 73% en de dotatie 27% van de totale 
inkomsten.

Uit de analyse van de eigen inkomsten blijkt dat deze 
voor 45% bestaan uit heffingen en voor 55% uit re-
tributies of fees for service. Afhankelijk van de ver-
schillende regelgevingen en reglementen, worden 
deze heffingen hoofdzakelijk geïnd op basis van het 
aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen en 
grondstoffen, op de omzet gerealiseerd op medische 
hulpmiddelen of op het aantal VHB’s (vergunningen 
voor het in de handel brengen van geneesmiddelen).

Op het niveau van de eigen inkomsten is er nog de 
bijzondere retributie van het EMA (European Medicines 
Agency – Europees Geneesmiddelenbureau) voor de 
vergoeding van de activiteiten van het fagg op Europees 
niveau, en dit voor een bedrag van 3 863 582 euro.

Er onderscheidt zich nog een andere retributie door 
de bestemming ervan, namelijk de retributie klinische 
proeven voor het bedrag van 2 608 734 euro. Deze 
retributie moet gedeeltelijk de kosten van het agent-
schap voor deze proeven dekken maar draagt hoofdza-
kelijk bij aan de financiering van de Ethische comités.

Voor de verschillende heffingen leverde de heffing op 
de verpakkingen, de zogenaamde “30 centiemen en 
15 centiemen”, 4 782 597 euro op, wat neerkomt op 
20% van de heffingen. Een andere belangrijke heffing 
wordt geïnd op de verpakkingen, de zogenaamde “50 
centiemen” en leverde 4 677 519 euro op, of 20% van 
de heffingen. Deze laatste heffing draagt echter niet bij 
aan de financiering van het agentschap, maar is volledig 
bestemd voor de (her-)controle op geneesmiddelen.

GEREALISEERDE UITGAVEN VOOR 2014 EN DE 
VERDELING ERVAN

De uitgaven voor het jaar 2014 bedroegen 69 221 926 
euro, waarvan 29 951 822 met betrekking tot perso-
neelskosten (statutair en contractueel), hetzij 43% 
van de uitgaven.

Een andere belangrijke uitgavenpost is de betaling 
van de subsidie voor de financiering van de NAT-
bloedtesten (Nucleic Acid Amplification Test, bloed-
test met nucleïnezuuramplificatietechniek) voor een 
bedrag van 8 354 149 euro, of 12% van de uitgaven.

Twee andere belangrijke uitgavenposten zijn de kosten 
voor controle- en analyseopdrachten van genees-
middelen en uitgaven voor informatica. Deze kosten 
bedragen respectievelijk 4 709 631 euro of 7% van de 
uitgaven en 4 483 856 euro of 6% van de uitgaven.
 
Ten slotte int het fagg twee taksen met betrekking tot 
de medische hulpmiddelen die integraal voor het RIZIV 
zijn bestemd. Dit komt dus neer op een nuloperatie 
voor het fagg. Voor 2014 bedroegen deze taksen in 
totaal 6 386 393 euro, hetzij 9% van de uitgaven.

REGISTRATIE VAN DE OPERATIES EN BOEK-
HOUDKUNDIGE VERWERKING

Sinds de oprichting van het agentschap voert de 
Afdeling B&Bc een dubbele boekhouding en dit niet 
alleen om aan de reglementaire voorschriften te vol-
doen maar ook met het oog op meer transparantie in 
de verschillende inkomende en uitgaande financiële 
stromen. Dit brengt voor de verschillende betrokken 
partijen meer duidelijkheid in de financiële werking 
van het fagg. Alle uitgaven en inkomsten worden in 
eenzelfde informaticasysteem gegroepeerd om snel 

ENKELE BUDGETTAIRE ELEMENTEN
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en eenvoudig een boekhoudkundige staat te kunnen 
opvragen.
Bovendien wordt de jaarrekening gecertificeerd door 
een bedrijfsrevisor en door het Rekenhof. Zo wordt de 
conformiteit en de regelmatigheid van de boekhoud-
kundige verrichtingen verhoogd.

Het fagg telde voor de uitgaven voor het jaar 2014 een 
totaal van 5 294 facturen. Deze facturen worden gecon-
troleerd en na goedkeuring in het boekhoudkundige 
systeem ingevoerd. De betaling gebeurt automatisch 
(na dubbele elektronische handtekening) en binnen de 
maand via het betalingssysteem Isabel.

De eigen inkomsten voor 2014 omvatten concreet 15 
574 stortingen op tien bankrekeningen, waarop telkens 
specifieke inkomsten worden gestort. Het gaat onder 
meer om rekeningen voor de ontvangsten van het 
EMA, R&D (Research & Development, onderzoek en 
ontwikkeling), gemedicineerde diervoeders, heffin-
gen op het aantal verpakkingen en een rekening voor 
diverse retributies.

Na ontvangst van de liquiditeiten worden deze als in-
komst bij de juiste omzet geboekt. Deze omzet wordt 
vervolgens gedebiteerd van de fee die overeenstemt 
met elke ingediende serviceaanvraag. Dit gebeurde in 
2014 door de boeking van 22 430 verkoopsfacturen in 
de geïnformatiseerde dagboeken. Het invoeren gebeurt 
manueel. De informatie over de boekingen, zoals de 

overeenkomst van de fees en de overeenkomstige 
serviceaanvragen, wordt hoofdzakelijk uit het MeSeA-
systeem (Medicines e-Submission and e-Approval – 
Elektronisch systeem voor indiening en goedkeuring van 
geneesmiddelendossiers) gehaald, meer bepaald door 
verificatie van de public inbox payment tracking. De 
affectatiegegevens die niet in MeSeA zijn opgenomen, 
worden via de traditionele weg gecommuniceerd door 

middel van administratieve formulieren en financiële 
mappen afkomstig van de verschillende afdelingen 
van het agentschap.

Overzicht van de inkomsten 2012, 2013 en 2014 (buiten dotatie)
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Verdeling van de inkomsten 2014 (buiten dotatie)

Verdeling van de uitgaven 2014
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Het budget 2014 in euro

Activiteit Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Begroting 
2013

Realisatie 
2013

Begroting 
2014

Voorlopige 
realisatie 2014

Inkomsten

Dotatie 19 448 000 19 448 000 19 489305 18 786 000 19 562 641 18 759 000

Gebruikte reserves       

Eigen inkomsten 41 384 788 38 529 783 58 175 422 49 114 476 65 346 086 51 777551

Totaal 60 832 788 57 977 783 77 664 727 67 900 476 84 908 727 70 536 551

.

Activiteit Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Begroting 
2013

Realisatie 
2013

Begroting 
2014

Voorlopige 
realisatie 2014

Uitgaven

Uitgaven voor personeel (loonkosten en sociale lasten) 29 512 246 25 878 955 31 572 741 27 802 275 34 274 223 29 951 822

Andere personeelskosten 1 067 000 1 140 793 1 366 734 1 091 026 1 244 387 1 142 556

Uitgaven niet-ICT 17 954 082 13 831 659 21 263 541 18 039 092 22 497 140 18 494 284

Uitgaven voor ICT 3 695 523 2 608 484 4 615 523 4 590 283 4 706 141 4 483 856

Vermogensuitgaven niet-ICT 76 499 40 741 85 704 29 615 85 704 67 507

Vermogensuitgaven ICT 408 000 50 836 228 000 205 371 508 000 341 359

Subsidie NAT-bloedtesten 9 994 891 9 994 891 9 891 794 7 964 557 10 020 387 8 354 149

Taks RIZIV / / 9 859 154 5 530 644 12 062 245 6 386 393

Totaal 62 708 241 53 546 359 78 883 191 65 254 863 85 398 227 69 221 926
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Volgend op de bevraging vaar de tevredenheid van de 
fagg-medewerkers die in 2012 werd gehouden en in 
lijn met het daaruit voortvloeiende actieplan, werden 
ook in 2014 verschillende projecten, waaronder het 
project Interne Markt verder ontwikkeld. Contractuele 

en statutaire personeelsleden kunnen nu binnen het 
fagg ni hun carrière euw leven inblazen doordat elke 
vacature eerst opengesteld wordt voor de interne me-
dewerkers die hiervoor in aanmerking komen.

In 2014 zijn zeventien selecties opgestart en een aantal 
grote selecties afgesloten, waaronder de tweetalige 
selecties voor evaluatoren en dossierbeheerders niveau 
A in het kader van het PMH.

ENKELE CIJFERS VOOR 2014

PERSONEELSGEGEVENS

Verdeling per statuutAantal medewerkers 
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Verdeling per taalrol
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Evolutie fulltime equivalents (fte’s, volledige werkweek) in 2014 
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Personeelskosten 
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door de CDVU*

Totaal personeelskosten en projecten voor 2014: 29 462 642,07 e
Totaal personeelskosten en projecten voor 2013: 27 898 798,06 e
Totaal personeelskosten en projecten voor 2012: 24 405 738,43 e

8

statutair contractueel Totaal projecten 2014Totaal personeelskosten 2014 (statutair + contractueel) Totaal 2014

* Dienst betalingen wedden overheidspersoneel van de FOD Financiën.

Euro (e)
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WETENSCHAPPELIJK COMITÉ

Het Wetenschappelijk comité wil binnen het agent-
schap een transversale rol spelen en ook de samen-
werking versterken binnen therapeutische domeinen 
en rond wetenschappelijke thema’s die prioritair zijn 
voor het agentschap.

In 2014 werden de grote lijnen uitgezet om belangrijke 
wetenschappelijk thema’s uit te diepen en de commis-
sies van het fagg te betrekken in de uitwerking van 
wetgevingsdossiers.

De volgende transversale thema’s werden 
geïdentificeerd:
 • medische hulpmiddelen;
 • antimicrobiële resistentie;
 • transparantie;
 • externe communicatie;
 •  klinische proeven in het kader van de nieuwe 

Europese regelgeving;
 • psychotrope stoffen en verdovende middelen;
 • Benefit/Risk-methodologie.

Ook de structuur van de Evaluatiecommissie voor 
medische hulpmiddelen en de huidige definitie van 
medische hulpmiddelen, die problemen geeft bij hun 
evaluatie, werden besproken.

Het Wetenschappelijk comité boog zich ook over de 

vraag van de onafhankelijkheid van de secretariaten 
van de verschillende commissies voor geneesmiddelen 
van het agentschap.

Ook de rol van het fagg in het bepalen van de maatre-
gelen als antwoord op de ebola-uitbraak in West-Afrika 
werd toegelicht.

RAADGEVEND COMITÉ

In 2014 vergaderde het Raadgevend comité drie keer. 
Tijdens deze vergaderingen werd een stand van zaken 
gegeven over actuele thema’s.

De volgende thema’s kwamen aan bod:
 •  de opvolging van de dossiers rond de omzet-

ting van de Europese richtlijn “vervalste genees-
middelen”of de Falsified Medicines Directive 
2011/62/EU naar nationale regelgeving, de nieu-
we Europese verordening voor klinische proeven 
en het PMH (Plan Medische Hulpmiddelen) dat 
een grondigere controle beoogt op de fabricage, 
klinische proeven, distributie, aflevering, vigilantie 
en publiciteit van medische hulpmiddelen, en ook 
het aan banden leggen van illegale praktijken;

 •  de verschillende mechanismen die een veilige en 
vervroegde toegang tot geneesmiddelen voor een 
onvervulde medische behoefte of Unmet medical 
Need moeten bewerkstelligen;

 •  de informatie van Test-Aankoop over hun analyse 
van de kwaliteit van geneesmiddelen;

 •  Europese dossiers, zoals wijzigingen van be-
voegdheden binnen de Europese Commissie, het 
transparantiebeleid van EMA (European Medicines 
Agency, Europees geneesmiddelenbureau) en de 
ontwikkeling van een Europese portaalsite voor 
het indienen en behandelen van alle aanvragen 
voor klinische proeven met geneesmiddelen;

 •  de organisatie van een debat over patiënteninfor-
matie door het fagg dat in 2015 zal plaatsvinden;

 •  het standpunt van het fagg in verband met het 
gebruik van Avastin (bevacizumab - Roche) bui-
ten de goedgekeurde indicatie, namelijk voor de 
behandeling van de natte vorm van leeftijdsge-
bonden maculadegeneratie;

 •  het beter bekend maken van het melden van 
bijwerkingen, ongewenste voorvallen en/of in-
cidenten bij het grote publiek.

DOORZICHTIGHEIDSCOMITÉ

In 2014 vergaderde het Doorzichtigheidscomité negen keer.

De belangrijkste aandachtspunten in de plenaire ver-
gaderingen waren:
 •  de eindafrekening van de begroting 2013, de 

opvolging van de begroting 2014 en de voorbe-
reiding van de begroting 2015;

DE DRIE COMITÉS VAN HET FAGG



| Jaarverslag 201486 

 •  de conceptnota van de stakeholders met hun visie 
op de financiering en de werking van het fagg;

 •  de analyse van de gemiddelde kosten van de door 
het fagg geleverde diensten;

 •  de voorbereiding van een oefening in Zero based 
budgeting, waarbij naast de totale begroting alle 
verwachte uitgaven, gerangschikt naar activitei-
ten, relevant belang en de kosten per activiteit, 
worden geïdentificeerd door de verantwoordelijke;

 •  de opvolging van het personeels- en wervingsplan 
2014;

 •  de uitwerking van een memorandum van het 
Doorzichtigheidscomité aan de formateurs van de 
regering waarin gevraagd wordt om het huidige 
statuut van het fagg te herzien, om te kunnen vol-
doen aan de nodige flexibiliteit en om de huidige 
financiering van het fagg te evalueren en verder te 
evolueren naar het fee-for-service principe met een 
systeem van financiering per type geleverde dienst;

 •  de bespreking van het strategisch plan 2014-2018 
en de goedkeuring van het operationeel plan 2015;

 •  de installatie van een auditcomité.

Aan de minister van Volksgezondheid werden vier 
adviezen overgemaakt:
 •  de goedkeuring van het Strategisch plan van het 

fagg 2014-2018, met bijzondere aandacht voor 
transversaliteit binnen het fagg, betere externe 
communicatie en een grotere synergie met andere 
overheidsinstellingen;

 •  de unanieme goedkeuring van de begroting 2015, 
waarin de leden van het Doorzichtigheidscomité 
hun engagement bevestigen om de finan-
ciering van nieuwe initiatieven te onder-
steunen via het fee-for-service principe. Het 
Doorzichtigheidscomité vraagt hier ook meer 
flexibiliteit om de financiële reserves van het fagg 
snel te kunnen benutten, zodat de werking van 
het fagg gewaarborgd kan blijven.

 •  de goedkeuring van de aangepaste begroting 
2015, waarin de leden de steun vragen van de 
minister en de regering om een oefening naar 
Zero Based Budgeting op te starten.

   Deze benadering zal toelaten om de financiering 
meer in lijn te brengen met het fee-for-service 
principe, door een duidelijker verband te creëren 
tussen de geleverde diensten van het fagg en de 
financiering ervan.

 •  de kennisname van de wijzigingen in de 
programmawet.

   Het comité zoekt samen met het fagg op een 
constructieve wijze naar andere methodes van 
financiering van de vigilantieactiviteiten. Hiervoor 
zal op korte termijn een analyse plaatsvinden van 
het vigilantiebeleid die meer efficiëntie nastreeft. 
De resultaten van deze analyse zullen de basis 
vormen van een constructief voorstel inzake een 
nieuwe aanpassing van de in de programmawet 
vermelde forfaitaire bijdragen.

Het Doorzichtigheidscomité is en blijft een orgaan waar 
samenwerking en transparantie met de stakeholders 
de sleutelwoorden zijn.
 Het fee-for-service principe is van primordiaal belang. 
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SPEERPUNT EARLY PHASE DEVELOPMENT

Tussen 1 januari en half december 2014 werden 127 
fase I-proeven ingediend bij het fagg, waarvan 34 
proeven met een eerste toediening aan mensen of first 
in human. De evaluatietijd van deze laatste bedroeg 
gemiddeld 10,8 kalenderdagen.

De werkgroep opgericht voor de transversale bespre-
king van de aspecten die voor de ontwikkeling van 
geneesmiddelen in vroege fase belangrijk zijn, kwam 
driemaandelijks samen om de informatiedoorstro-
ming en het overleg binnen het fagg te bevorderen 
en om tot een zo geharmoniseerd mogelijk standpunt 
te komen.

Eind 2013 werd een bevraging georganiseerd bij be-
trokken fase I-centra, firma’s, CRO’s (Clinical Research 
Organisations, onafhankelijke contract onderzoeksor-
ganisaties), academische centra die aanvragen voor 
vroege fase proeven indienden. De antwoorden wer-
den in 2014 geanalyseerd en de belangrijkste aan-
dachtspunten zijn:
 •  behoud van korte tijdslijnen voor de goedkeuring 

van vroege fase proeven;
 •  een systeem dat tot een erkenning van fase 

I-centra kan leiden;
 •  korte tijdslijnen voor het verkrijgen van WTA (we-

tenschappelijk-technisch advies) binnen het kader 
van vroege fase ontwikkeling.

Behoud van de korte tijdslijnen voor goedkeuring van 
klinische proeven in vroege fase nadat de nieuwe 
Europese verordening over klinische proeven in voe-
ge zal zijn, werd opgenomen in het overleg met de 
Ethische Comités. Het fagg en de Ethische Comités 
zullen voor monocentrische proeven en voor multi-
centrische vroege fase proeven in België, de nodige 
afspraken maken om de huidige korte tijdslijnen te be-
houden. Er zal een proefproject worden gestart om de 
samenwerking tussen het fagg en de Ethische Comités 
te bevorderen; dit project voorziet de evaluatie van 
enkele vroege fase proeven.

Voor het systeem dat tot een erkenning van fase 
I-centra kan leiden, was er overleg met BAPU vzw 
(Belgian Association of Phase 1 units, de Belgische 
vereniging voor fase I units) rond een kwaliteitsproject 
dat van de vereniging uitgaat. Hoewel dit losstaat van 
een eventuele erkenning is het best dat de inspannin-
gen van BAPU niet tegenstrijdig zouden zijn met de 
inspanningen van het fagg.

Voor 15 december 2014 werden veertien WTA-adviezen 
verleend. Een interne evaluatie van de opgedane er-
varingen in 2014 zal vroeg in 2015 duidelijk maken 
of dit proces kan verbeterd worden.

Als voorbereiding op de toekomstige implementatie 
van de verordening betreffende klinische proeven, 
startte het fagg met de evaluatie, als referentielidstaat, 

van één van de nog relatief zeldzame multinationale 
proeven met eerste toediening aan mensen binnen 
de VHP (Voluntary Harmonisation Procedure, vrijwillige 
harmonisatieprocedure); dit zal in de nabije toekomst 
nog gebeuren.

Er werd een opleidingsplan voor meerdere jaren opge-
steld met als doel de fagg-medewerkers te informeren 
over vroege fase ontwikkeling en om de informatie-uit-
wisseling tussen het agentschap en andere betrokken 
partijen te bevorderen.

Er was al en eerste reflectie over het opstellen van 
een communicatieplan dat zowel intern als extern 
de stand van zaken met betrekking tot het speerpunt 
kan weergeven. Dergelijke communicatieactiviteiten 
moeten ad hoc gebeuren, wanneer een mijlpaal bereikt 
wordt, wanneer belangrijke evenementen plaatsvin-
den of wanneer er belangrijke beslissingen bereikt 
worden. De communicatie moet in twee richtingen: 
van belanghebbenden naar het fagg en omgekeerd.

In de loop van 2014 waren er voldoende mogelijkhe-
den tot contact binnen de werkgroepen in het kader 
van de implementatie de Europese verordening voor 
klinische proeven. Indien nodig zal dit in de toekomst 
meer geformaliseerd worden via specifieke kanalen.

Op het TOPRA (The Organisation for Professionals in 
Regulatory Affairs) symposium 2014 in Brussel kwamen 
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de belangrijkste aandachtspunten van vroege fase ont-
wikkeling uitgebreid aan bod.

SPEERPUNT VACCINS

Het speerpunt VACCINS situeert zich in het domein van 
de evaluatie van gegevens over vaccins, van kwali-
teitsgegevens tot niet-klinische en klinische gegevens, 
bijvoorbeeld voor CTA (Clinical Trial Application, dossier 
voor het verkrijgen van een vergunning voor een kli-
nische proef), het formuleren van WTA (wetenschap-
pelijk-technisch advies) aan firma’s met betrekking 
tot vaccinontwikkeling of voor het verlenen van een 
VHB (vergunning voor het in de handel brengen) van 
nieuwe vaccins.
Occasionele problemen van bevoorrading op nationaal 
of Europees vlak komen hier ook aan bod.
Het speerpunt VACCINS doet een beroep op zijn trans-
versale werking binnen en buiten het agentschap, 
met ondermeer het WIV (Wetenschappelijk Instituut 
Volkgezondheid) als vaste partner voor de kwaliteits-
controle en batch release van vaccins.

Enkele specifieke cijfers/feiten voor 2014:
 • België was rapporteur voor:
  -  de evaluatie van een nieuw hexavalent pedi-

atrisch vaccin, een type vaccin dat de hoek-
steen vormt in vaccinatieschema’s wereldwijd, 
voor CHMP (Committee for Medicinal Products 
for Human Use, wetenschappelijk comité dat 

aanvragen voor nieuwe geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik in Europa, via de centrale pro-
cedure, beoordeelt);

  -  voor het eerste malariavaccin waarvoor 
ooit een VHB werd aangevraagd voor het 
PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee, risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking);

 •  van de in totaal 13 Europese WTA die de SAWP 
(Scientific Advice Working Party - Wetenschappelijke 
advies werkgroep) behandelde met betrekking 
tot vaccins, leverde België de coördinator voor 6 
Europese WTA;

 •  op nationaal niveau werden 7 WTA behandeld 
voor vaccins;

 •  in het kader van de regelgeving voor vaccins, is 
het speerpunt VACCINS nauw betrokken bij de 
hernieuwing van de richtlijnen van EMA (European 
Medicines Agency, Europees geneesmiddelen-
bureau) voor de klinische evaluatie van nieuwe 
vaccins;

 •  op het vlak van contacten met de betrokken industrie 
werden 2 portfoliovergaderingen georganiseerd. 
Het gaat om informele vergaderingen die de unie-
ke mogelijkheid bieden aan ontwikkelaars van 
geneesmiddelen om een vroege dialoog aan te 
gaan met het fagg, om een veilige omgeving te 
creëren voor de eerste bespreking van potentiële 
kritieke problemen van wetenschappelijk, regula-
toir of strategisch aard, en om wederzijds begrip 

en een langdurige samenwerking tot stand te 
brengen met het fagg. Dit is van cruciaal belang 
om nieuwe innovaties te vergemakkelijken en om 
de toegang van nieuwe, veelbelovende genees-
middelen tot de markt te versnellen.

Het speerpunt VACCINS werd vertegenwoordigd op ver-
schillende nationale en internationale fora, ondermeer:
 •  binnen EMA (European Medicines Agency, 

Europees geneesmiddelenbureau): in CHMP, PDCO 
(Paediatric Committee, wetenschappelijk comité 
dat paediatric investigation plans of het onder-
zoek voor het gebruik bij kinderen beoordeelt op 
Europees niveau) en PRAC, en ook in verschillende 
werkgroepen VWP (Vaccines Working Party, werk-
groep inzake vaccins), BWP (Biologics Working 
Party, werkgroep inzake biologische geneesmid-
delen), SWP (Safety Working Party, werkgroep 
inzake veiligheid) en SAWP;

 •  in de vaccinatiegroep van de Hoge Gezondheids- 
raad;

 •  in het Nationale Certificatiecomité voor de eradi-
catie van poliomyelitis in België;

 •  tijdens het IABS vzw (International Alliance for 
Biological Standardization) Symposium on Human 
Challenge Trials te Straatsburg op 29 en 30 sep-
tember 2014;

 •  tijdens het TOPRA (The Organisation for Professionals 
in Regulatory Affairs) Symposium georganiseerd te 
Brussel van 12 tot 14 oktober 2014.
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Twee thema’s die continu opgevolgd worden, zijn de 
doeltreffendheid en veiligheid van vaccins. In 2014 
ging veel aandacht naar de mate waarin de huidige 
vaccins bescherming bieden tegen infectieziekten zoals 
griep en kinkhoest. Ook het onderzoek naar mogelijke 
mechanismen van zeer zeldzame bijwerkingen zoals 
narcolepsie (een slaap/waakstoornis) werd opgevolgd.

2014 is ook het jaar waarin de wereld opgeschrikt 
werd door een epidemie met het dodelijke ebolavi-
rus. De epidemie die aanvankelijk in maart 2014 in 
West-Afrika begon, is de grootste en meest complexe 
ebolauitbraak tot nu toe.
Momenteel zijn er geen vergunde geneesmiddelen om 
mensen te beschermen tegen ebola of om de ziekte 
te behandelen. Geneesmiddelen tegen deze ziekte 
zijn nog in een vroeg ontwikkelingsstadium en nog 
niet volledig onderzocht bij mensen.

Het speerpunt VACCINS speelde in 2014 een rol op 
het vlak van ontwikkeling van nieuwe vaccins in de 
strijd tegen ebola, ondermeer door een versnelde 
wetenschappelijk adviesprocedure en het valideren, 
evalueren en toekennen van vergunningen voor het 
uitvoeren van klinische proeven.

SPEERPUNT ONCOLOGIE

In 2014 werden de activiteiten van het speerpunt 
ONCOLOGIE verder uitgebreid.
Enkele specifieke cijfers/feiten:
 •  er werden 60 aanvragen voor CTA (Clinical Trial 

Application, dossier voor het verkrijgen van een 
vergunning voor een klinische proef) voor onco-
logische geneesmiddelen ingediend bij het fagg, 
voornamelijk voor fase II-III klinische proeven;

 •  er werden 10 aanvragen voor CU (Compassionate 
Use, het gebruik van geneesmiddelen zonder ver-
gunning voor het in de handel brengen in schrij-
nende gevallen ) en 20 aanvragen voor MNP 
(Medical Need Program, Medisch Noodprogramma) 
goedgekeurd;

 •  België leverde de coördinator voor 29 oncologi-
sche Europese WTA’s (wetenschappelijk-technische 
adviezen), inclusief generieken en biosimilaire 
geneesmiddelen;

 •  op nationaal niveau werden 7 WTA’s behandeld 
voor oncologische geneesmiddelen, waarvan 
4 gerelateerd aan ATMP (Advanced Therapy 
Medicinal Product, geneesmiddel voor geavan-
ceerde therapie) in oncologie;

 •  activiteiten in het kader van de regelgeving voor 
pediatrische geneesmiddelen:

  -  rapporteur pediatrische onderzoeksplannen of 
Paediatric Investigation Plans: 17;

  -  peer review pediatrische onderzoeksplannen of 

Paediatric Investigation Plans: 13;
  -  non-clinical topic leader die de niet-klinische 

gegevens van een aanvraag beoordeelt en het 
resultaat voorlegt aan de niet-klinische werk-
groep of Non-clinical Working Group van de PDCO 
(Paediatric Committee, wetenschappelijk comité 
dat het onderzoek voor het gebruik bij kinderen 
beoordeelt op Europees niveau): 10;

 •  in samenwerking met EMA (European Medicines 
Agency, Europees geneesmiddelenbureau) werkte 
het niet-klinische team aan een project om de im-
pact van juveniele dierproeven op de ontwikkeling 
van oncologische geneesmiddelen voor kinderen 
te beoordelen. De resultaten van dit project wer-
den voorgesteld op Europees niveau;

 •  op het vlak van contacten met de betrokken in-
dustrie in dit domein werden in 2014 vier port-
foliovergaderingen georganiseerd;

   Het gaat om informele vergaderingen die de unie-
ke mogelijkheid bieden aan ontwikkelaars van 
geneesmiddelen om een vroege dialoog aan te 
gaan met het fagg, om een veilige omgeving te 
creëren voor de eerste bespreking van potentiële 
kritieke problemen van wetenschappelijk, regula-
toir of strategisch aard, en om wederzijds begrip 
en een langdurige samenwerking tot stand te 
brengen met het fagg. Dit is van cruciaal belang 
om nieuwe innovaties te vergemakkelijken en om 
de toegang van nieuwe, veelbelovende genees-
middelen tot de markt te versnellen.
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 •  Betreffende de betrokkenheid in de evaluatie van 
aanvragen tot VHB (vergunning voor het op de 
markt brengen) van oncologische geneesmiddelen 
via de centrale procedure noteren we Lynparza 
(olaparib, ovariumkanker) (België als co-rappor-
teur), Cotellic (cobimetinib, melanoom) (België 
als co rapporteur) en Lenvima (lenvatinib, schild-
klierkanker) (België als rapporteur).

Het speerpunt ONCOLOGIE werd vertegenwoordigd op 
verschillende nationale en internationale fora:
 •  RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-

verzekering): werkgroep radionuclides, immuun-
therapie in melanoom en glioblastoom, project 
aangaande biosimilaire geneesmiddelen;

 •  Kankercentrum: werkgroep Gepersonaliseerde 
Geneeskunde en gerelateerd project Next 
Generation Sequencing for Targeted Therapy 
in Oncology-Haematology - in samenwerking 
met het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg) en het RIZIV;

 •  Paediatric Oncology Taskforce van de PDCO;
 •  Oncology Working Party van EMA;
 •  EORTC (European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer) Cancer survivorship summit 
30th and 31th January 2014;

 •  International Childhood Cancer Day 2014 SIOPE, 
18th February 2014, Brussels;

 •  16th BSMO (Belgian society for medical oncology) 
meeting;

 •  Meet the Oncology Expert seminars (Bordet- 
instituut);

 •  EORTC Specta forum;
 •  Belgian Multidisciplinary Meeting on Urological 

Cancers;
 •  Post-ASCO (American Society of Clinical Oncology) 

Annual Meeting 2014;
 •  Oncoforum KU Leuven;
 •  Presentatie op PHARMED (a post-graduate pro-

gramme in pharmaceutical medicine/medicines 
development sciences) module over oncologie, 
georganiseerd door EORTC;

 •  SIOPE - ENCCA (European Society for Paediatric 
Oncology Europe - European Network for Cancer 
Research in Children and Adolescents) Conference 
2014 Joining Efforts for a Brighter Future for 
Children and Adolescents with Cancer - The 
European Roadmap to Horizon 2020;

 •  EMA meeting samen met Rare Cancers Europe;
 •  Symposium ESMO (European Society for Medical 

Oncology) Immuno-Oncology (Genève).

Binnen het speerpunt Oncologie werd een TAC 
(Therapeutic Area Co-ordinator, therapeutisch domein 
coördinator) aangeduid. De TAC moet de wetenschap-
pelijke evoluties volgen en de samenhang van de 
baten-risicoanalyse in dit domein verzekeren. De TAC 
stelt een netwerk van academische experten en an-
dere nationale (zoals RIZIV en KCE) en internationale 
instellingen (zoals EMA) samen.

De focus ligt momenteel op vaste tumoren, maar een 
analyse wordt uitgevoerd om specifieke deeldomeinen 
in de komende jaren verder te ontwikkelen, zoals he-
mato-oncologie en pediatrische oncologie.
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DIRECTORAAT-GENERAAL (DG)  
PRE VERGUNNING

Het DG PRE vergunning speelt een belangrijke rol in 
het stimuleren van innovatie, het leveren van WTA 
(wetenschappelijk advies), het evalueren van klini-
sche proeven en in het behandelen van aanvragen 
voor het toekennen van een VHB (vergunning voor 
het in de handel brengen) voor geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik. Voor genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik 
die vergund worden via de CP (Centralised Procedure, 
centrale procedure tot het verkrijgen van een VHB) 
staat het DG PRE vergunning ook in voor de opvolging 
van de wijzigingen aan de VHB of variaties. De we-
tenschappelijke beoordeling van de gegevens die de 
verschillende types aanvragen ondersteunen, wordt 
over het algemeen binnen het DG PRE vergunning 
uitgevoerd, ook als de aanvraag in een andere entiteit 
van het fagg werd ingediend. Bij de beoordeling wordt 
gebruik gemaakt van Europese richtlijnen en –snoeren, 
onafhankelijk van het feit of het om een nationale of 
Europese procedure gaat.

Het is uiterst belangrijk dat het DG PRE vergunning de 
wetenschappelijke evoluties en de evoluties in de re-
gelgeving nauwlettend opvolgt en op Europees niveau 
een pertinente actieve inbreng verzekert in de discus-
sies die op dat gebied worden gevoerd. Het DG PRE 
vergunning is dan ook permanent vertegenwoordigd 

in de meeste Europese wetenschappelijke comités 
en bijbehorende werkgroepen. Europese evaluatieop-
drachten, bijvoorbeeld als rapporteur van de centrale 
procedure of als coördinator in de Europese procedure 
voor WTA, kunnen enkel verworven en efficiënt worden 
uitgevoerd als het DG PRE vergunning aanwezig is in 
de relevante comités of werkgroepen.

DIRECTORAAT-GENERAAL (DG)  
POST VERGUNNING

Het DG POST vergunning is op zijn beurt vertegenwoor-
digd in verschillende Europese comités of werkgroepen 
die werkzaam zijn op het gebied van vigilantie en goed 
gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproduc-
ten. Door deze deelname blijven het fagg altijd op 
de hoogte van de ontwikkelingen op het niveau van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en mense-
lijk lichaamsmateriaal: bloed, cellen en weefsels. De 
Belgische knowhow wordt met onze Europese col-
lega’s gedeeld en het overleg zorgt voor een betere 
harmonisatie.

DIRECTORAAT-GENERAAL (DG)  
INSPECTIE

In het kader van de harmonisatie van inspectie- en 
controleactiviteiten en de bestrijding van de farma-
ceutische criminaliteit zijn de medewerkers van het 
DG INSPECTIE vertegenwoordigd op internationale fora 

met andere internationale bevoegde instanties op het 
vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Hierbij een overzicht van een aantal interne mede-
werkers die ons agentschap op de meest frequente 
internationale comités, werkgroepen en andere 
platformen vertegenwoordigen.

INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING IN 2014
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EMA Management Board (EMA MB)

Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal
Greet Musch (DG PRE vergunning)

EMA Committees

Committee for Advanced Therapies – CAT Claire Beuneu (DG PRE vergunning)
Belaïd Sekkali (DG PRE vergunning)

Committee for Medicinal Products for Human 
Use – CHMP

Daniel Brasseur
Christophe Focke (DG PRE vergunning)
Valérie Lescrainier (DG PRE vergunning)
Karima Ourdache (DG PRE vergunning) 
Bart Van Der Schueren

Committee for Medicinal Products for  
Veterinary Use – CVMP

Frédéric Klein (DG PRE vergunning)
Bruno Urbain (DG PRE vergunning)

Committee for Orphan Medicinal Products – 
COMP

André Lhoir (DAG)

Committee on Herbal Medicinal Products –  
HMPC

Gert Laekeman
Heidi Neef (DG PRE vergunning)
Wim Vervaet (DG PRE vergunning)

Paediatric Committee – PDCO Jacqueline Carleer (DG PRE vergunning)
Koen Norga

Pharmacovigilance Risk Assessment  
Committee - PRAC

Jean-Michel Dogné
Veerle Verlinden (DG POST vergunning)

CHMP/CVMP Working Parties

Joint CHMP/CVMP Quality Working Party –  
QWP (Standing Working Party)

Katrien Van Landuyt (DG PRE vergunning)
René Hanselaer (DG PRE vergunning)

Joint CVMP/CHMP ad-hoc Working Group  
on the Application of the 3Rs (Replacement, 
Reduction and Refinement) in the Development  
of Medicinal Products (Temporary Working Party)

Sonja Beken (DG PRE vergunning)

CHMP Working Parties

Biologics Working Party – BWP  
(Standing Working Party)

Alan Fauconnier (DG PRE vergunning)

Safety Working Party – SWP  
(Standing Working Party)

Sonja Beken (DG PRE vergunning)
Karen De Smet (DG PRE vergunning)

Scientific Advice Working Party – SAWP  
(Standing Working Party)

Minne Casteels
Dieter Deforce
Walter Janssens (DG PRE vergunning)
Marleen Laloup (DG PRE vergunning)

Similar Biological (Biosimilar) Medicinal 
Products Working Party – BMWP  
(Temporary Working Party)

Karen De Smet (DG PRE vergunning)

Vaccine Working Party – VWP  
(Temporary Working Party)

Daniel Brasseur
Karen De Smet (DG PRE vergunning)

CVMP Working parties

Efficacy Working Party – EWP-V (Standing 
Working Party)

Sandy Vermout (DG PRE vergunning)

Pharmacovigilance Working Party – PhVWP-V 
(Standing Working Party)

Els Dewaele (DG POST vergunning)

Safety Working Party – SWP-V (Standing 
Working Party)

Philippe Delahaut

Scientific Advice Working Party – SAWP-V 
(Standing Working Party)

Frédéric Klein (DG PRE vergunning)

Working Group on Quality Review of 
documents – (human + veterinary) 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Dries Minne (DG PRE vergunning)

EMA and its Working groups

EudraCT Kristof Bonnarens (DG PRE vergunning)
Erik Everaert (DG PRE vergunning)
Pieter Vankeerberghen (Od)

EudraGMP Pieter Vankeerberghen (Od)

EudraLink Nicolas Leroy (Od)

Eudranet Nicolas Leroy (Od)

EudraPharm Godefroid Wokala Libambu (Od)

EudraVigilance Human Nicolas Leroy (Od)
Olivier Bouffioux (DG POST vergunning)
Dieter Cenens (DG POST vergunning)

EudraVigilance Veterinary Els Dewaele (DG POST vergunning)
Nicolas Leroy (Od)

Eurs Pieter Vankeerberghen (Od)

GCP Inspectors Working Group Dominique Delforge (DG INSPECTIE)
Sarah T’Kindt (DG INSPECTIE)

GMP/GDP Inspectors Working Group Karin Froidbise (DG INSPECTIE)
Catherine Planchon (DG INSPECTIE)
Wim Van Linden (DG INSPECTIE)
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Homeopathic Medicinal Products Working 
Group – HMPWG

Marie-Anne Mouyart (DG PRE vergunning)
Patricia Bodart (DG PRE vergunning)

Telematics Support Group Magali Durieux (Od)
Pieter Vankeerberghen (Od)

Working Group of Communication 
Professionals – WGCP

Ann Eeckhout (DAG)

Working Group of Enforcement Officers – 
WGEO

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Working Group of Quality Managers (WGQM) Christelle Beeckmans (DAG)
Véronique De Troyer (DAG)

Council of Europe

Committee of Experts on the Classification  
of Medicines as Regards their Supply –  
CD-P-PH/PHO

Eline Vanderbiest (DG POST vergunning)

European Committee on Blood Transfusion – 
CD-P-TS

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

European Committee on Organ 
Transplantation – CD-P-TO

Leen Coene
Ludo Muylle (DG POST vergunning)

European Committee on Pharmaceuticals  
and Pharmaceutical Care – CD-P-PH

Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

Committee of Experts on minimising the 
public health risks posed by counterfeiting  
of medical products and related crimes –  
CD-P-PH/CMED

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Committee of Experts on quality and safety 
standards in pharmaceutical practices and 
Pharmaceutical Care – CD-P-PH/PC

Alain Bya (DG INSPECTIE)

European Pharmacopoeia Commission Katrien Van Landuyt (DG PRE vergunning)

Pompidou Group Charles Denonne
ad-hocexperten

Council of European Ministers

Working Party on Pharmaceuticals  
and Medical Devices

Els Geeraerts (DAG)
ad-hocexperten

European Commission

Ad-hoc Group on Clinical Trials Greet Musch (DG PRE vergunning)
Kristof Bonnarens (DG PRE vergunning)

Central Management Committee – CMC Vanessa Binamé (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

(Invented) Name Review Group – NRG 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Vanessa Binamé (DG POST Vergunning)
Valerie Lescrainier (DG PRE vergunning)
Valerie Willox (DG PRE vergunning)

Pharmacovigilance Inspectors Working Group 
– PhV IWG

Christophe Debruyne (DG INSPECTIE)
Nele Matthijs (DG INSPECTIE)

Process Analytical Technology Team – PAT 
Team

Catherine Planchon (DG INSPECTIE)
Wim Van Linden (DG INSPECTIE)

Virtual Advertising Network Alain Denis (DG INSPECTIE)

EU Telematics Controlled Terms – EUTCT Pieter Vankeerberghen (Od)

TIGes-veterinary subgroup Pieter Vankeerberghen (Od)

HMPC Working party

Quality Drafting Group – DG Q  
(Temporary Working Party)

Heidi Neef (DG PRE vergunning)

HMPC Working Party on Community 
Monographs and Community Lists (MLWP) 
(Standing Working Party)

Gert Laekeman
Arnold Vlietinck

PDCO Working party

Non-Clinical Working Group Jacqueline Carleer (DG PRE vergunning)

Paediatric Formulation Working Group Isabelle Delneuville (DG PRE vergunning)

HMA and its Working groups

Working Group implementation of the AMR 
Revised Action Plan

Greet Musch (DG PRE vergunning)

HMA Management Group – HMA-MG Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal

Clinical Trials Facilitation Group – CTFG Kristof Bonnarens (DG PRE vergunning)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Human – 
CMDh

Sophie Colyn (DG PRE vergunning)
Katelijne Van Keymeulen (DG PRE vergunning)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Veterinary – 
CMDv

Valerie Van Merris (DG PRE vergunning)

EMACOLEX Steven Hippe (DAG)

Task Force on Improvement of Veterinary 
Medicines Legislation

Greet Musch (DG PRE vergunning)

Heads of Medicines Agencies – HMA Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal
Els Geeraerts (DAG)
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Competent Authorities for Medical Devices 
(CAMD)

Vanessa Binamé (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Electronic Labelling Working Group Frédérique Meulders (DG POST vergunning)

Eudamed Working Group Damien Lambot (DG POST vergunning)
Frédérique Meulders (DG POST vergunning)
Philippe Scohy (Od)
Anne Van Nerom

Medical Devices Expert Group on Borderline 
and Classification

Frédérique Meulders (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Meeting of the Competent Authorities for 
blood and blood components

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Competent Authorities for TISSUES AND CELLS Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Medical Devices EXPERT Group – MDEG Frédérique Meulders (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Notice to Applicants – NTA Sophie Colyn (DG PRE vergunning) – humaan
Valerie Van Merris (DG PRE vergunning) – 
veterinair
Anne Wespes (DAG)

Pharmaceutical Committee – human Els Geeraerts (DAG)
Wim Penninckx (DG PRE vergunning)

Pharmaceutical Committee – veterinary Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Process on Corporate Responsibility in the 
field of Pharmaceuticals

Els Geeraerts (DAG)

Regulatory Committee on quality and safety 
of blood

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Regulatory Committee on Tissues and Cells Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Regulatory Committee on Medical Devices Vanessa Binamé (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Standing Committee – human Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Standing Committee – veterinary Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Transparency Committee Els Geeraerts (DAG)

TSE/BSE Working Group Frédérique Meulders (DG POST vergunning)

Vigilance Working Group (Materiovigilance) Damien Lambot (DG POST vergunning)
Sebastien Vanackere (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Working Group on Clinical Investigation and 
Evaluation - CIE

Steve Eglem (DG POST vergunning)
Greet Mush (DG PRE vergunning)

IVD Technical Group Greet Mush (DG PRE vergunning)
Anne Van Nerom

New & Emerging Technologies Working Group 
(NET)

Anne Van Nerom

Compliance and Enforcement Group (COEN) Anne Van Nerom

Notified Body Operations Group (NBOG) Katrien Martens (DG INSPECTIE)
Anne Van Nerom

Working Group on coding of tissues and cells Ludo Muylle (DG POST vergunning)

PIC/s

PIC/s Committee Karin Froidbise (DG INSPECTIE)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

UNO

Commission on Narcotic Drugs – CND Greet Declerck (DG INSPECTIE)
ad-hocexperten

International Narcotics Control Board – INCB Greet Declerck (DG INSPECTIE)
ad-hocexperten

WHO

International Medical Products  
Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT)

Daniel Reynders
Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Od: Ondersteunende diensten.
DAG: Diensten van de Administrateur-generaal.
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NATIONALE VERTEGENWOORDIGING
Commissies en overlegplatformen van het fagg in 2014

DE FAGG-VERTEGENWOORDIGING

Om het takenpakket van het fagg optimaal uit te 
voeren, doet het agentschap een beroep op verschil-
lende instanties: de fagg-commissies, de nationale 
overlegplatformen met andere overheidsdiensten, 

instellingen en partners en de fagg-vertegenwoor-
digers in nationale en internationale commissies, 
comités en werkgroepen.

In het overzicht hieronder kan u de fagg-commissies, 
de overlegplatformen georganiseerd door het fagg 
en de overlegplatformen met overheidsdiensten en 
instellingen op basis van een protocol terugvinden.

Fagg-commissies

DG PRE vergunning DG POST vergunning DG INSPECTIE

Commissie van Advies

Commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Commissie voor de erkenning van instellingen  
die de voorafgaande visums voor wetenschappelijke  

manifestaties toekennen

Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik

Erkenningscommissie apothekers klinische biologen

Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen

Farmacopeecommissie

Gemengde Commissie (luik geneesmiddelen voor menselijk + veterinair luik)

Vestigingscommissie voor apotheken  
(voor dossiers in Frans + voor dossiers in Nederlands)
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Overlegplatformen van het fagg, georganiseerd door het fagg

Overlegplatform Patiënten DG POST vergunning

Overlegplatform Regulatory (vroeger Technisch Overleg Registratie, TOR) DG PRE vergunning

Overlegplatform Groothandelaars-verdelers (vroeger NVGV-Ophaco) DG INSPECTIE

Overlegplatform Aflevering (vroeger APB-Ophaco) DG INSPECTIE

Overlegplatform Medische hulpmiddelen DG POST vergunning

Overlegplatform MLM DAG

Overlegplatform Bloed DG POST vergunning

Overlegplatform Ethische comités DG PRE vergunning

Overlegplatform Ziekenhuisapothekers DG INSPECTIE

Overlegplatform Diergeneeskunde DG INSPECTIE

Overlegplatformen met overheidsdiensten en instellingen op basis van een protocol

Overlegplatform met het FAVV DG INSPECTIE

Overlegplatform met het WIV DG PRE vergunning

Overlegplatform met het CODA DG PRE vergunning

Overlegplatform met het FANC DG PRE vergunning

Overlegplatform met de FOD Economie DG POST vergunning
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Regelgeving die de organisatie, werking en acti-
viteiten van het fagg bepaalt: zie www.fagg.be.
Nieuwe regelgevende elementen: wetten, konink-
lijke besluiten en ministeriële besluiten gepubli-
ceerd in 2014.

WETTEN EN BESLUITEN GEPUBLICEERD  
IN 2014

Het fagg werkte mee aan:
 •  Wet van 7 februari 2014 tot wijziging van de wet van 

24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 
gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 
psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antisepti-
ca en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor 
de illegale vervaardiging van verdovende middelen 
en psychotrope stoffen (1);

 •  Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen 
inzake gezondheid;

 •  Programmawet van 19 december 2014.

Koninklijke en ministeriële besluiten:
 •   Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot toe-
kenning van een toelage voor het jaar 2014 aan 
het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische 
Informatie;

 •  Koninklijk besluit van 26 december 2013 betreffende 
de toekenning van de subsidie 2011 aan ethische 
comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet 

van 7 mei 2004 inzake experimenten op de men-
selijke persoon;

 •  Koninklijk besluit van 26 december 2013 betreffende 
de toekenning van een subsidie aan bloedtransfu-
sie-instellingen voor het jaar 2013;

 •  Ministerieel besluit van 9 januari 2014 betreffende 
de erkenning van instellingen en centra voor de af-
neming, de bereiding, de bewaring en de distributie 
van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke 
oorsprong;

 •  Koninklijk besluit van 13 januari 2014 tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 25 februari 
2007 betreffende de samenstelling en de werk-
wijze van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten;

 •  Koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot toeken-
ning van een toelage aan de vzw Farmaka voor het 
jaar 2014;

 •  Ministerieel besluit van 28 maart 2014 tot wij-
ziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 
2009 tot vaststelling van de prijs van menselijk 
lichaamsmateriaal;

 •  Koninklijk besluit van 4 april 2014 tot bepaling van 
uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 
inzake experimenten op de menselijke persoon, met 
betrekking tot het ethisch comité;

 •  Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot toeken-
ning van een toelage voor het jaar 2014 aan het 
Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals;

 •  Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot erkenning 
van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de 
wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen;

 •  Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot vaststelling 
van de taalkaders van het federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten;

 •  Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 25 september 1974 
betreffende de opening, de overbrenging en de fusie 
van voor het publiek opengestelde apotheken;

 •  Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende aandui-
ding van een instelling, bedoeld in artikel 6, § 2, van 
de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;

 •  Koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende vast-
stelling van de retributies voor de toepassing van ar-
tikel 6quater, § 1, 2° en 3°, van de wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen;

 •  Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 14 december 2006 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk en dier-
geneeskundig gebruik;

 •  Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot 
vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, 
bewerken, bewaren en distribueren van menselijk li-
chaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk 
lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor 
menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instel-
lingen moeten voldoen;

LEGALE CONTEXT VAN HET FAGG
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 •  Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot 
vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan 
de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de in-
termediaire structuren en de productie-instellingen 
moeten voldoen om te worden erkend en tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 28 september 
2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veilig-
heidsnormen voor het doneren, wegnemen, ver-
krijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren 
van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken 
voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire 
structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de 
productie-instellingen moeten voldoen;

 •  Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot uitvoering van 
artikel 225, § 2, van de wet van 12 augustus 2000 
houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen;

 •  Koninklijk besluit van 13 juni 2014 houdende 
toekenning van een dotatie ten bate van het fe-
deraal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten;

 •  Koninklijk besluit van 8 juli 2014 betreffende de 
permanente vorming van de apothekers van de voor 
het publiek opengestelde officina’s;

 •  Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende 
regelen betreffende de officina’s en de geneesmidde-
lendepots in de verzorgingsinrichtingen, het koninklijk 
besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag 
van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de 

wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, het 
koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik en het koninklijk besluit van 21 januari 2009 
houdende onderrichtingen voor de apothekers, wat 
betreft het uitbesteden van verrichtingen door per-
sonen gemachtigd om geneesmiddelen af te leveren 
aan het publiek en de bereidingsvergunning;

 •  Koninklijk besluit van 25 juli 2014 houdende toeken-
ning van een dotatie ten bate van het federaal agent-
schap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten;

 •  Verschillende benoemingsbesluiten van de 
Commissies en Comités ingesteld bij het fagg.
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Federaal agentschap  
voor geneesmiddelen en  
gezondheids-producten – fagg
Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL

Algemeen telefoonnummer: +32 2 524 80 00  
(Permanentie van 8.00 tot 17.00 uur)
Algemeen faxnummer: +32 2 524 80 01
welcome@fagg.be
www.fagg.be
EORI-nummer BE0884579424

Secretariaat van de  
Administrateur-generaal,  
Xavier De Cuyper
tel. +32 2 524 80 05
fax +32 2 524 80 03
management@fagg.be

Mediacontacten
Ann Eeckhout, woordvoerder van het fagg en  
verantwoordelijke van de Afdeling Communicatie
tel. +32 2 524 80 12
gsm +32 495 23 71 69
comm@fagg.be

Bewaking van de geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik
vig@fagg.be

Callcenter Registration
Procedures voor VHB (vergunning  
voor het in de handel brengen) van een  
geneesmiddel voor menselijk gebruik
tel. +32 2 524 80 04
registration@fagg.be 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik 
infovet@fagg.be 

Homeopathische geneesmiddelen
homeo@fagg.be 

Informatie over geneesmiddelen  
en gezondheidsproducten
info.medicines@fagg.be

Inspectie en controle –  
Afdeling Aflevering – Apotheken
pharmacy@fagg.be

Inspectie en controle – Afdeling Industrie
industry@fagg.be

Inspectie en controle –  
Speciale OnderzoeksEenheid 
medicrime@fagg.be 

Inspectie en controle – Algemeen
inspection@fagg.be

Juridische Afdeling
ius@fagg.be

Kruidengeneesmiddelen
phyto@fagg.be 

Medische hulpmiddelen
meddev@fagg.be

Menselijk lichaamsmateriaal – MLM
mch-mlm@fagg.be

Onderzoek en Ontwikkeling – R&D
ct.rd@fagg.be

Precursoren
drugprecursor@fagg.be

Producten in de “grijze zone” waarvan  
het statuut niet duidelijk is
borderline.hum@fagg.be borderline.vet@fagg.be 

Verdovende middelen en psychotropen
narcotics@fagg.be 

Webmaster
webmaster@fagg.be

Wetenschappelijk-technisch/regulator 
advies - WTA
sta@fagg.be

CONTACT
Enkele nuttige gegevens
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Lijst met een aantal definities  
en gebruikte afkortingen

AMR Antimicrobiële resistentie

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - Franse geneesmiddelenautoriteit

APB Algemene Pharmaceutische Bond - Nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers

API Active Pharmaceutical Ingredient - Werkzame stof of actief bestanddeel in geneesmiddelen

ASMF Active Substance Master File - Dossier dat enkel handelt over het actieve bestanddeel. Dit bestaat uit een 
open part en een closed part. Het open part kan deel uitmaken van een aanvraag tot het verkrijgen van 
een vergunning voor het in de handel brengen of een wijziging ervan.

ATMP Advanced Therapy Medicinal Product - Geneesmiddel voor geavanceerde therapie

BEMA Benchmarking of European Medicines Agencies - Benchmarking Europese geneesmiddelenautoriteiten

BI Bloedinstellingen

BRAS Belgian Regulatory Affairs Society

BWP Biologics Working Party - Werkgroep inzake biologische geneesmiddelen

CAF Common Assessment Framework - Het CAF is een gemeenschappelijk Europees kwaliteitskader dat in de 
ganse publieke sector kan toegepast worden als een instrument om een organisatorische zelfevaluatie 
uit te voeren.

CAT Committee for Advanced Therapies - Wetenschappelijke comité dat verantwoordelijk is voor de evaluatie 
van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie in 
Europa.

CBG-MEB College ter Beoordeling van Geneesmiddelen - Medicines Evaluation Board. De Nederlandse 
geneesmiddelenautoriteit

CE-
markering

Europese conformiteit - Merkteken dat ondernemers moeten aanbrengen op producten die vallen onder 
de zogenaamde Nieuwe Aanpak Richtlijnen

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use - Wetenschappelijk comité dat aanvragen voor nieuwe 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik in Europa, via de centrale procedure, beoordeelt.

CKG Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik

CMDh Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, Veterinary - Coördinatiegroep voor 
wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

CMS Concerned Member State - Betrokken lidstaat

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

COI Conflict of Interest - Belangenconflict

CP Centralised Procedure - Centrale procedure tot het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen.

CPP Certificates of Pharmaceutical Products - Product-specifieke certificaten

CRO Clinical Research Organisations - Onafhankelijke contract onderzoeksorganisaties

CTA Clinical Trial Application - Dossier voor het verkrijgen van een vergunning voor een klinische proef

CU Compassionate Use - Het gebruik van geneesmiddelen zonder vergunning voor het in de handel brengen 
in schrijnende gevallen

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - Wetenschappelijk comité dat aanvragen 
voor nieuwe geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in Europa, via de centrale procedure, 
beoordeelt.

DAG Diensten van de Administrateur-generaal

DCP Decentralised procedure - Decentrale procedure tot het verkrijgen van een vergunning voor het in de 
handel brengen

DG Directoraat-generaal

DMS Documentmanagementsysteem

DSUR Development Safety Update Report - Jaarlijks veiligheidsrapport in het kader van klinische proeven

EC Europese Commissie

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare - Europees bureau (Raad van Europa) voor 
de beoordeling van de kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheidszorg

EMA European Medicines Agency - Europees Geneesmiddelenbureau

EUDAMED European Database on Medical Devices - Europese databank voor medische hulpmiddelen

Eudra- 
Vigilance

Centrale databank van het EMA met rapporten over bijwerkingen van geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik vergund binnen de EU, afkomstig van Europese nationale 
geneesmiddelenautoriteiten en van farmaceutische bedrijven

fagg Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Belgische 
geneesmiddelenautoriteit.

FANC Federaal agentschap voor nucleaire controle

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

FOD Federale Overheidsdienst

fte fulltime equivalents - Volledige werkweek

GCP Good Clinical Practices - Goede klinische praktijken

GDP Good Distribution Practices - Goede distributiepraktijken

GMDP Good Manufacturing and Distribution Practices - Goede fabricage- en distributiepraktijken

GMP Good Manufacturing Practices - Goede fabricagepraktijken

HCG Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

HGR Hoge Gezondheidsraad

HMA Heads of Medicines Agencies - Netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten



HMPC Committee on Herbal Medicinal Products - Wetenschappelijk comité voor kruidengeneesmiddelen

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working Group - Werkgroep voor homeopathische geneesmiddelen

HPRA Health Products Regulatory Authority - De Ierse geneesmiddelenautoriteit

HTA Health Technology Assessment - Multidisciplinair onderzoek waarbij verschillende aspecten van een 
interventie in de gezondheidszorg worden geëvalueerd

IMP Investigational Medicinal Product - Een geneesmiddel voor onderzoek

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KM Knowledge Management - Kennisbeheer

MA Marketing Authorisation - Vergunning voor het in de handel brengen, VHB

MAH Marketing Authorisation Holder - VHB-houder

MeSeA Medicines e-Submission and e-Approval - Elektronisch systeem voor indiening en goedkeuring van 
geneesmiddelendossiers

MIDMA Middle management

MLM Menselijk lichaamsmateriaal

MNP Medical Need Program - Medisch noodprogramma

MRP Mutual Recognition Procedure - Wederzijdse erkenningspocedure tot het verkrijgen van een VHB

NAT- 
bloedtesten

Nucleic Acid Amplification Test - Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

NP National Procedure - Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB

NVGV Nationale vereniging van groothandelaar-verdelers van specialiteiten

Od Ondersteunende diensten

Ophaco Vereniging der Coöperatieve apotheken van België

PAC Post Approval Commitment - Verbintenis na goedkeuring

PAR Public Assessment Report - Openbaar beoordelingsrapport

PDCO Paediatric Committee - Wetenschappelijk comité dat paediatric investigation plans of het onderzoek voor 
het gebruik bij kinderen beoordeelt op Europees niveau.

PEN Pre Export Notifications

PMH Plan Medische Hulpmiddelen

PRAC Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking

PSUR Periodic Safety Update Reports - Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

R&D Research & Development - Onderzoek en ontwikkeling

RAS Rapid Alert System - Systeem van waarschuwingen en dringende informatieberichten inzake geneesmid-
delen en gezondheidsproducten

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RMA 
(additional 

RMA)

Risk Minimisation Activities - Beoordelen en goedkeuren van bijkomende risicobeperkende activiteiten

RMP Risicomanagementplan

RMS Reference Member State - Referentielidstaat

SAWP Scientific Advice Working Party - Wetenschappelijke advies werkgroep

SAWP-V Scientific Advice Working Party - Veterinary Wetenschappelij-ke advies werkgroep voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik

SKP Samenvatting van de kenmerken van het product

SOE Afdeling Speciale OnderzoeksEenheid

SOP Standard Operating Procedure - Een reeks geschreven werkinstructies

SPOC Single Point of contact - Contactpersoon

SWP Safety Working Party - Werkgroep inzake veiligheid

UMN Unmet Medical Need - Snellere toegang tot innovatie voor onvervulde medische behoeftes met terug-
betaling van moleculen waarvan de vergunningsprocedure lopende is in functie van het therapeutisch 
belang, mogelijkheid tot toegang voor een terugbetaling buiten indicatie.

Variaties IA Type IA-variaties zijn wijzigingen aan een VHB die slechts minimaal effect of überhaupt geen effect 
hebben op de kwaliteit, veiligheid of werkzaamheid van het geneesmiddel.

Variaties IB Type IB-variaties zijn alle wijzigingen aan een VHB die niet als type IA-variatie, type II variatie of als 
line-extension zijn gedefinieerd, en die geen significant effect kunnen hebben op de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het geneesmiddel.

VHB Vergunning voor het in de handel brengen

VHP Voluntary Harmonisation Procedure - Vrijwillige harmonisatieprocedure

VWP Vaccines Working Party - Werkgroep inzake vaccins

WGEO Working Group Enforcement Officers - Werkgroep voor overleg aangaande de strijd tegen de farmaceu-
tische criminaliteit

WHO World Health Organisation - Wereldgezondheidsorganisatie

WIV Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid

WTA Wetenschappelijk-Technisch Advies



 7  Lijst met een aantal definities en gebruikte afkortingen Tr
an

sp
ar

en
t 

co
m

m
un

ic
er

en
  

|  
Ja

a
rv

er
sl

a
g 

20
14

Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/40

1060 BRUSSEL
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