
Registratie en gebruik van het 
webportaal voor fabrikanten van 

hulpmiddelen naar maat
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• Wettelijke aspecten

• Het webportaal gebruiken als fabrikant van hulpmiddelen naar 
maat

o Toegang tot het portaal

o Registratie van de activiteit van fabrikant van hulpmiddelen naar 
maat (applicatie “mijn activiteiten”) 

o Het in de handel brengen van hulpmiddelen naar maat melden 
(applicatie “mijn hulpmiddelen”)

o Het autocontroleformulier invullen (applicatie “mijn controles”)

o Aangifte van de omzet met betrekking tot medische hulpmiddelen 
(applicatie “mijn bijdragen”)

Inhoudsopgave
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Wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen 
(art. 15): Elke in België gevestigde fabrikant van hulpmiddelen naar 
maat, stelt het FAGG uiterlijk op de dag waarop de hulpmiddelen in de 
handel worden gebracht in kennis van:

• zijn naam of handelsnaam alsook de woonplaats of maatschappelijke zetel 
en, indien deze verschillend is, de plaats waar de activiteiten worden 
uitgeoefend;

• de klasse van de hulpmiddelen die in de handel worden gebracht, volgens 
bijlage VIII van de verordening 2017/745;

• de beschrijving van het hulpmiddel;

• de nomenclatuurcode bedoeld in artikel 26 van de verordening 2017/745;

• het conformiteitsattest indien van toepassing;

• de gebruiksaanwijzing indien van toepassing;

• de conformiteitsverklaring.

Deze registratie gebeurt via het FAGG-webportaal

Wettelijke aspecten 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020122240&table_name=wet
https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl/
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Het webportaal gebruiken als fabrikant van 
hulpmiddelen naar maat

o Toegang tot het portaal

o Registratie van de activiteit van fabrikant van hulpmiddelen naar 
maat (applicatie “mijn activiteiten”) 

o Het in de handel brengen van hulpmiddelen naar maat melden 
(applicatie “mijn hulpmiddelen”)

o Het autocontroleformulier invullen (applicatie “mijn controles”)

o Aangifte van de omzet met betrekking tot medische hulpmiddelen 
(applicatie “mijn bijdragen”)
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Toegang tot de webapplicaties: 

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

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

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

Registratie in onze applicaties is GRATIS

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/fr
https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl
https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/en
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Toegang voorbehouden 
aan FAGG-medewerkers!

Gebruikershandleiding

Gedeelte voorbehouden aan Belgische ondernemingen
- Delegeer rechten van een collega via "Configureer mijn toegang"
- Bedrijfsgegevens beheren => "Inloggen"

Gedeelte voorbehouden aan ondernemingen die 
buiten België zijn gevestigd 

Public search

Gidsen autocontrole
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Met elektronische identiteitskaart Zonder elektronische 
identiteitskaart 
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Naam van de onderneming
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Applicatie die het volgende groepeert:
- de details van de onderneming
- gegevens die voor andere toepassingen 
worden gebruikt

Applicatie die de informatie 
over de activiteiten van de 
onderneming groepeert
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Eerste stap voor de gebruiker:
controleren en updaten van de 
bedrijfsgegevens

YYYYY is de unieke ID van de 
onderneming

Samenvatting van de gegevens 
afkomstig uit de KBO
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YYYYY is de unieke ID van de 
onderneming

Samenvatting van de gegevens 
afkomstig uit de KBO

Geschiedenis van de 
meldingen
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Samenvatting van de gegevens 
afkomstig uit de KBO

Volledige gegevens verstrekt door 
de KBO
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Volledige gegevens verstrekt door de KBOExtra gegevens
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De bedrijfsgegevens updaten
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Sommige gegevens kunnen worden toegevoegd of gewijzigd:

• extra vestigingseenheden,

• e-mailadressen van de wettelijk vertegenwoordigers,

• andere contactpersonen.

Andere gegevens kunnen niet rechtstreeks worden bijgewerkt, 
zoals:

• bedrijfsadres,

• naam van de wettelijk vertegenwoordigers,

• adressen van vestigingseenheden

Wijzigingen noodzakelijk? De statuten van de onderneming moeten worden 
bijgewerkt.
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Een vestigingseenheid toevoegen
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Het e-mailadres, telefoonnummer van een wettelijk vertegenwoordiger 
toevoegen
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Voeg contactpunten toe die in de andere applicaties 
zullen worden gebruikt 
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Het webportaal gebruiken als fabrikant van 
hulpmiddelen naar maat

o Toegang tot het portaal

o Registratie van de activiteit van fabrikant van hulpmiddelen naar 
maat (applicatie “mijn activiteiten”) 

o Het in de handel brengen van hulpmiddelen naar maat melden 
(applicatie “mijn hulpmiddelen”)

o Het autocontroleformulier invullen (applicatie “mijn controles”)

o Aangifte van de omzet met betrekking tot medische hulpmiddelen 
(applicatie “mijn bijdragen”)
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Na controle van de gegevens moeten de activiteiten worden toegevoegd
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Samenvatting van de 
gegevens afkomstig 
uit de KBO

Link naar activiteiten
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Voor de 
notificatie van de 
activiteit van 
fabrikant naar 
maat
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Met de "+" kunt u een specifieke activiteit toevoegen en het betreffende formulier 
openen
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Geef de begindatum van deze 
activiteit op

Classificatie van de medische hulpmiddelen gelinkt 
aan de activiteit

Plaatsen van activiteit - Gegevens 
afkomstig uit "Mijn bedrijf"

Contactpersoon en persoon die 
verantwoordelijk is voor de 
materiovigilantie
Gegevens afkomstig uit "Mijn 
bedrijf"

Waar vindt u de classificatie? 
ofwel in de conformiteitsverklaring ofwel moet 
u dit bij de fabrikant / groothandelaar
navragen

Wat is een 'contactpunt materiovigilantie'? 

een verantwoordelijke persoon die binnen de onderneming wordt aangeduid en die ervoor zorgt dat de 
fabrikant/distributeur en het FAGG onverwijld worden geïnformeerd over een incident, inclusief terugroepingen 
van de medische hulpmiddelen die ze verdeelt.
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Voeg een locatie toe voor deze activiteit
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Geef het type locatie op

Selecteer een locatie
Als de locatie niet in de lijst staat, moet u de 
gegevens bijwerken in "Mijn bedrijf"
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Voeg een contactpersoon toe
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Selecteer een persoon + back-
up.
Als de persoon niet in de lijst 
voorkomt, moet u dit detail
bijwerken in "Mijn Bedrijf"



32Laatste stap om de activiteit te valideren
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Het webportaal gebruiken als fabrikant van 
hulpmiddelen naar maat

o Toegang tot het portaal

o Registratie van de activiteit van fabrikant van hulpmiddelen naar 
maat (applicatie “mijn activiteiten”) 

o Het in de handel brengen van hulpmiddelen naar maat melden 
(applicatie “mijn hulpmiddelen”)

o Het autocontroleformulier invullen (applicatie “mijn controles”)

o Aangifte van de omzet met betrekking tot medische hulpmiddelen 
(applicatie “mijn bijdragen”)
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Voor kennisgevingen van 
hulpmiddelen
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Samenvatting van de 
gegevens afkomstig 
uit de KBO

Lijst van kennisgevingen 
opgeslagen als draft

Verschillende statussen van de 
kennisgevingen
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Een kennisgeving 
toevoegen
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Samenvatting van de activiteit 
in verband met de 
kennisgeving. In het geval van 
een kennisgeving van 
vervaardiging van een 
hulpmiddel naar maat, is 
deaangegeven status: 
gemachtigde vertegenwoordiger 
of fabrikant

Samenvatting van de actor. 
Gemachtigde 
vertegenwoordigers kunnen in 
dit onderdeel de fabrikant 
selecteren waarop de 
kennisgeving betrekking heeft.

Informatie over het hulpmiddel 
(de hulpmiddelen)
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Voeg slechts één hulpmiddel per keer toe, en klik dan op 
"toevoegen". Het is mogelijk om verschillende 
hulpmiddelen te groeperen indien het beoogde gebruik 
en de klasse dezelfde zijn

Als de hulpmiddelenklasse niet in de lijst 
voorkomt, moet u de applicatie "Mijn activiteiten" 
bijwerken

Gelieve de EMDN-code mee te delen indien 
beschikbaar
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Gelieve de conformiteitsverklaring van het hulpmiddel te verstrekken

Al deze verklaringen moeten worden nageleefd

Ofwel tijdelijk opslaan - opslaan als klad
Ofwel het formulier indienen
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Het webportaal gebruiken als fabrikant van 
hulpmiddelen naar maat

o Toegang tot het portaal

o Registratie van de activiteit van fabrikant van hulpmiddelen naar 
maat (applicatie “mijn activiteiten”) 

o Het in de handel brengen van hulpmiddelen naar maat melden 
(applicatie “mijn hulpmiddelen”)

o Het autocontroleformulier invullen (applicatie “mijn controles”)

o Aangifte van de omzet met betrekking tot medische hulpmiddelen 
(applicatie “mijn bijdragen”)
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Een nieuw formulier invullen

Er wordt een waarschuwingssymbool weergegeven om u 
erop te wijzen dat er een actie van u wordt verwacht. Deze 
actie houdt in dat het formulier volledig moet worden 
ingevuld.

De applicatie "mijn controles" is toegankelijk via deze tegel.
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Klik hier om het formulier in te vullen

Informatie over de onderneming
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Een nieuw formulier invullen
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Een nieuw formulier invullen
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U kunt al uw antwoorden hier lezen.

Na het invullen van het formulier, ziet 
u deze informatie.
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Om gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te 
werken, moet u een nieuw formulier invullen.

Hier ziet u de informatie met 
betrekking tot uw laatste 
formulier

Voor een correctie
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1) Open de applicatie "Mijn controles" en vul het formulier volledig in

→ Timing: 45 dagen na de registratie

→ Na 30 dagen ontvangt u een herinnering

2) Een inspectierapport is toegevoegd door een inspecteur

→ Timing: u hebt 30 dagen de tijd om het corrigerende en preventieve 
actieplan (CAPA) te verstrekken

→ Na 15 dagen ontvangt u een herinnering

Automatische e-mailing en timing
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3) Een document is in uw dossier toegevoegd door een inspecteur

4) Het CAPA is onderzocht door een inspecteur

5) Het inspectiedossier is afgesloten door een inspecteur

6) Het formulier is verlopen (na 3 jaar)

→ Herinnering: termijn die wordt toegestaan om het formulier in te vullen: 45 
dagen

7) Het verlopen van het formulier werd afgedwongen door een inspecteur

→ Dien het formulier opnieuw in 15 dagen na ontvangst van een 
automatische e-mail

Automatische e-mailing en timing
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Het webportaal gebruiken als fabrikant van 
hulpmiddelen naar maat

o Toegang tot het portaal

o Registratie van de activiteit van fabrikant van hulpmiddelen naar 
maat (applicatie “mijn activiteiten”) 

o Het in de handel brengen van hulpmiddelen naar maat melden 
(applicatie “mijn hulpmiddelen”)

o Het autocontroleformulier invullen (applicatie “mijn controles”)

o Aangifte van de omzet met betrekking tot medische hulpmiddelen 
(applicatie “mijn bijdragen”)
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Een nieuw formulier invullen
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Een nieuw formulier invullen
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Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg


