
 
Financieringswet van het FAGG : retributies 
 
Beste, 
 
Op 26 maart 2018 werd een financieringswet gepubliceerd, die op 5 april 2018 in werking trad. 
Graag verwijzen we u door naar de communicatie hierover op de  website van het FAGG. 
 
Onderaan vindt u een overzicht van de retributies. Deze bedragen moeten door onze cel gerekend 
worden voor alle aanvragen die binnenkomen vanaf 05/04/2018.  
Na de verwerking van uw aanvraag ontvangt u een factuur met het bedrag te betalen op de 
rekening van het FAGG. 
 
In geval van fundamentele vragen i.v.m. prijs, kan u binnen het DG Inspectie terecht bij  Dhr. 
Patrice Corbière : patrice.corbiere@fagg.be  
Voor praktische vragen kunt u terecht op drugprecursor@fagg.be 
 
 De aanvraag van een vergunning of registratie voor de fabricage, het vervoer, de 
verkoop, het te koop aanbieden, het bezit, de aflevering van geregistreerde stoffen, door 
of krachtens de verordening (EG) Nr.273/2004 van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 februari 2004, inzake drugprecursoren, artikel 3), krachtens artikel 1 Drugswet 

287,69 € 

De aanvraag van een invoervergunning voor geregistreerde stoffen, door of krachtens de 
verordening (EG) Nr.111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende 
voorschriften voor het toezicht in de handel tussen de en derde landen in 
drugprecursoren, artikels 6 en 7), krachtens artikel 1 Drugswet 

84,02 € 

De aanvraag van een uitvoervergunning voor geregistreerde stoffen, door of krachtens 
de verordening (EG) Nr.111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende 
voorschriften voor het toezicht in de handel tussen de en derde landen in 
drugsprecursoren, artikels 6 en 7), krachtens artikel 1 Drugswet 

84,02 € 

De aanvraag voor een «letter of no objection » (een verklaring volgens dewelke de 
betrokken producten niet onderworpen zijn aan een invoer- of uitvoervergunning) 
krachtens artikel 1 van «drugswet » : LONO 

72,61€ 

Deze retributies dienen niet op voorhand te worden betaald, maar zullen gefactureerd worden 
wanneer de vergunning wordt afgeleverd 

 
Cel Precursoren. 
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