
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel
tel. 0032 2 524 80 00
fax 0032 2 524 80 01
www.fagg.be

Het Fagg scHakelt naar de volgende versnelling
Jaarverslag 2009

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 



IA- 
variaties

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.

IB- 
variaties

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.

@ctua Elektronische nieuwsbrief van het FAGG naar de stakeholders

@ctua 
Express

Elektronische nieuwsbrief van het FAGG naar de stakeholders om 
specifieke of dringende berichten te communiceren

A/H1N1v Een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische 
oorsprong, deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van 
vogelgriepvirussen, en deels van menselijke griepvirussen. Dit 
virus werd eind maart 2009 vastgesteld in Mexico.

AFMPS Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten

AMM Autorisation de Mise sur le Marché – Vergunning voor het in de 
Handel Brengen, VHB

APB Algemene Pharmaceutische Bond

ASMF Active Substance Master File – Dossier dat enkel handelt over 
het actief bestanddeel. Dit bestaat uit een “open part” en een 
“closed part”. Het “open part” kan deel uitmaken van een  
VHB-aanvraag of een wijziging ervan.

ASR Annual Safety Report – Jaarlijks veiligheidsverslag

B&Bc Budget en beheerscontrole

BCFI Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, vzw

BCGH Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor 
geneesmiddelen voor Humaan gebruik, binnen het FAGG

BEMA Benchmarking European Medicines Agencies – Benchmarking 
Europese geneesmiddelenautoriteiten

B.S. Belgisch Staatsblad

BUM Bon Usage du Médicament – Goed Gebruik van het Geneesmiddel

BVK Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde

CAT Committee for Advanced Therapies – Comité voor geavanceerde 
therapieën

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

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use – Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, vroeger CPMP

CIBE Communicatie op maat van de publieke sector, vzw

CKG Commissie voor Kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik

Class 
labelling

Bepaling(en) in de bijsluiter en SKP met betrekking tot de  
veiligheid van gebruik van alle geneesmiddelen van een klasse, 
of alle geneesmiddelen met eenzelfde actief bestanddeel

CMD Certificate for Medical Device – Exportcertificaat voor medische 
hulpmiddelen

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

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

COMMnet Het netwerk van de federale personeelsleden die actief bezig 
zijn met communicatie. Het telt zowat zeshonderd leden uit een 
zestigtal federale diensten.

CP Centralised Procedure – Centrale procedure tot het verkrijgen 
van een VHB

CTA Clinical Trial Application – Dossier aangaande klinische studies

CTFG Clinical Trial Facilitation Group – Een samenwerkingsverband 
om klinische studies binnen Europa te vergemakkelijken en te 
harmoniseren

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use – Comité 
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

DCP Decentralised Procedure – Gedecentraliseerde procedure tot het 
verkrijgen van een VHB

DG Directoraat-generaal

(e)CTD (electronic) Common Technical Document – Dossierformaat voor 
aanvraag voor (wijziging van) een VHB voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik

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

e-Health Beveiligd platform voor elektronische gegevensuitwisseling 
binnen de gezondheidssector

EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau

EORTC European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer - Internationale non-profit organisatie, die klinisch en 
laboratoriumonderzoek naar kanker stimuleert en coördineert door 
heel Europa. De missie van de EORTC is om het standaardniveau 
van kankerbehandeling te verhogen, en om de overgang tussen 
experimentele ontdekkingen en gloednieuwe behandelingen te 
faciliteren.

EU Europese Unie

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 
geneesmiddelenautoriteiten en van farmaceutische bedrijven 

FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Farmaka Vereniging met als doel om, via studiewerk en projecten, bij 
te dragen tot het rationeel gebruik van geneesmiddelen en 
gezondheidszorgvoorzieningen, en om deze kennis ten dienste te 
stellen van de gezondheidszorgbeoefenaars, de consumenten en 
de overheden, vzw

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Fedict Federale Overheidsdienst Informatie- en 
Communicatietechnologie

FEDLAND Overlegplatform van de Cel Precursoren van het FAGG met 
Douane, Federale Politie en Justitie

FIOD-ECD Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische 
controledienst - Recherche van de Belastingdienst van Nederland

FOD Federale Overheidsdienst

Fr Frans

FUSL Faculteiten van de Universiteit Saint-Louis

GAP-
analyse

Methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en 
een gewenste situatie

GCP Good Clinical Practices – Goede klinische praktijken

GDP Good Distribution Practices – Goede distributiepraktijken

GGO Genetisch gemodificeerd (of gewijzigd) organisme

GMP Good Manufacturing Practices – Goede fabricagepraktijken

HCG Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik

HMA Heads of Medicines Agencies – Netwerk van de Europese 
geneesmiddelenautoriteiten

HMM Homeopathic Manufacturing Methods – Homeopathische 
bereidingswijzen

HMPC Committee on Herbal Medicinal Products – Comité voor 
homeopathische geneesmiddelen

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working Group – Werkgroep voor 
homeopathische geneesmiddelen

HR Human Resources – Personeelsbeleid

ICH International Conference on Harmonisation – Internationale 
conferentie inzake harmonisering

ICI Interministerieel Commissariaat Influenza

ICT Informatie- en communicatietechnologie

IMP Investigational Medicinal Product – Geneesmiddel voor onderzoek

IMPACT International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce – 
WGO-initiatief in de strijd tegen namaakgeneesmiddelen

INCB International Narcotics Control Board – Internationaal comité van 
toezicht op verdovende middelen

IT Informatietechnologie

IWP Immunologicals Working Party – Werkgroep voor evaluatie van 
immunologische producten

K.B. Koninklijk besluit

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KMO – 
K.M.O.

Kleine of middelgrote onderneming

KPI Key Performance Indicator – Kritieke prestatie-indicator

LUSS Ligue des Usagers des Services de Santé – Vereniging van 
gebruikers, patiënten, burgers die geïnteresseerd zijn in 
gezondheid, vzw

MAH Marketing Autorisation Holder – Houder van een VHB

M.B. Ministerieel besluit

Mdeon Mdeon is het gemeenschappelijk deontologisch platform dat is 
opgericht door verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, 
verpleegkundigen, farmaceutische industrie en industrie van 
medische hulpmiddelen, vzw.

MeSeA Medicines electronic Submission and electronic Approval 
– Elektronisch systeem voor indiening en goedkeuring van 
geneesmiddelendossiers

MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency –  
Geneesmiddelenautoriteit van Groot-Brittannië

MRP Mutual Recognition Procedure – Wederzijdse erkenningsprocedure 
tot het verkrijgen van een VHB

N-1 Mandaathouder – Managementfunctie van Directeur-generaal

NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest

NeeS Non eCTD Electronic Submission – Elektronisch ingediend dossier 
met niet alle aspecten van een eCTD

NIMP Non Investigational Medicinal Product – Niet-geneesmiddel voor 
onderzoek

Nl Nederlands

NOE Nationale OpsporingsEenheid van het FAVV

NP Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB

NTA Working Group Notice to Applicants – Werkgroep voor het 
opstellen van concrete richtlijnen voor het indienen van 
VHB-dossiers

o.a. Onder andere

OIVO Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties

OLAF Office européen de Lutte Anti-Fraude – Europees Bureau voor 
Fraudebestrijding

OPHACO Vereniging der Coöperatieve apotheken van België

P&O Personeel en organisatie

PDCO Paediatric Committee – Pediatrisch comité

PFIPC Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime –  
Permanent forum voor internationale farmaceutische criminaliteit

pharma.
be

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI), een 
vzw, opgericht om de belangen van de geneesmiddelenindustrie 
in België te behartigen

Pharm-
pack

Voorstel van regelgeving, eind 2008 ingediend door de 
Europese Commissie bij de Raad en het Parlement, inzake 
farmacovigilantie, namaak van geneesmiddelen en informatie 
aan patiënten

PhVWP PharmacoVigilance Working Party – Farmacovigilantie werkgroep

PIC(/s) Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) and the 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)
– Internationaal samenwerkingsverband voor het uitvoeren van 
farmaceutische inspecties

PIL Patient Information Leaflet – Bijsluiter voor het publiek

PIP Paediatric Investigation Plan – Ontwikkelingsplan voor 
kindergeneesmiddelen

PMO Program Management Office – Ondersteunende opvolgingscel

PSUR Periodic Safety Update Report – Periodiek geactualiseerd 
veiligheidsverslag

PUMP Het Public Management Programme is een “leersabbat” of een 
intensief opleidingsprogramma overheidsmanagement voor 
federale ambtenaren.

R&D Research and Development – Onderzoek en ontwikkeling

RAS Rapid Alert System – Systeem van waarschuwingen en dringende 
informatieberichten inzake geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten

RECIP-E Pilootproject voor het elektronisch voorschrijven van 
geneesmiddelen in de ambulante sector

Referral Arbitrageprocedure voor VHB-dossiers

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RMS Reference Member State – Referentielidstaat

RQ Renouvellement quinquennal – Vijfjaarlijkse hernieuwing

SAWP Scientific Advice Working Party – Wetenschappelijk advies werkgroep

SAWP-V Scientific Advice Working Party, Veterinary – Wetenschappelijk 
advies werkgroep voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik

Selor Selectiebureau van de overheid

SKP Samenvatting van de Kenmerken van het Product

SMF Site Master File – Document opgesteld door de fabrikant met 
specifieke GMP- en feitelijke informatie over de productie en/of de 
controle van de farmaceutische industrie, de verrichte 
handelingen op de genoemde site, en de nauw geïntegreerde 
activiteiten op aangrenzende en nabijgelegen gebouwen

SOE Speciale Onderzoekseenheid van het FAGG

SOP Standaard Operating Procedure – Een reeks instructies die op 
volgorde moet worden uitgevoerd

SPC Summary of Product Characteristics – Samenvatting van de 
Kenmerken van het Product, SKP

SPOC Single Point Of Contact – Contactpersoon

TGV Tijdelijke Gebruiksvergunning

TMF Therapeutisch Magistraal Formularium

TOR Technisch Overleg Registratie

TQM Total Quality Management – Kwaliteitszorgsysteem

TSE Transmissible Spongiform Encephalopathy – Overdraagbare 
spongiforme encephalopathie 

TU Traditional Use – Traditioneel gebruik van geneesmiddelen op 
basis van planten zoals bedoeld in artikel 43 van het K.B. van 
14 december 2006

UCL Université catholique de Louvain – Franstalige katholieke 
universiteit

UGent Universiteit Gent

ULB Université libre de Bruxelles – Franstalige vrije universiteit van 
Brussel

ULg Universiteit van Luik

UNO United Nations Organization – Verenigde Naties

VET Veterinair – Diergeneeskundig

VET-TOR Technisch Overleg Registratie inzake diergeneesmiddelen

VHB Vergunning voor het in de handel brengen

Vit@ Maandelijkse interne, elektronische nieuwsbrief van het FAGG

Vit@ 
Express

Interne, elektronische nieuwsbrief voor dringende berichten

Vit@ 
MeSeA

Interne, elektronische nieuwsbrief voor alle MeSeA-berichten

Vitruvius Een leiderschapsontwikkelingsprogramma van de FOD P&O

VUB Vrije Universiteit Brussel

VWP Vaccine Working Party – Werkgroep voor evaluatie van vaccins

vzw Vereniging zonder winstoogmerk

WGEO Working Group of Enforcement Officers – Werkgroep voor overleg 
aangaande de strijd tegen de farmaceutische criminaliteit

WGO Wereldgezondheidsorganisatie

WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

WTA Wetenschappelijk-Technisch Advies

liJst Met een aantal deFinities en geBrUikte aFkortingen



FAGG
Ook dit jaar heb ik de 
gelegenheid gekregen om 
in primeur het jaarverslag 
van het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten met als 
titel “Het FAGG schakelt naar de 
volgende versnelling. Jaarverslag 
2009.” in te kijken.

Zoals u weet stond het jaar 
2009 op het gebied van 
Volksgezondheid vooral in het 
teken van de grieppandemie. 
Daarbij heeft het Agentschap 
een belangrijke rol gespeeld 
op het vlak van onder meer de 
geneesmiddelenlogistiek en 
de geneesmiddelenbewaking 
van het vaccin en de antivirale 
middelen die in België werden 
gebruikt. Daarnaast slaagde het 
Agentschap erin zijn taken naar 
behoren te vervullen en zijn 

nieuw organogram in te voeren. 
Ook een aantal andere projecten 
zijn tot een goed einde gebracht. 
Dit alles zal u verder in dit 
jaarverslag kunnen lezen.

Zo werd in 2009 de eerste 
informatiecampagne van het 
FAGG voor het grote publiek 
succesvol gelanceerd. De 
bedoeling van deze campagne 
was om de bevolking te 
sensibiliseren voor de risico’s 
verbonden aan de aankoop van 
geneesmiddelen via internet, 
buiten het legale circuit.

In 2009 ging ook de 
langverwachte nieuwe 
reglementering voor apothekers 
in verband met goede officinale 
farmaceutische praktijken 
van kracht, en kwam er een 
herziening van de regelgeving 

met betrekking tot menselijk 
lichaamsmateriaal, waarbij de 
regels inzake ethiek, kwaliteit en 
vigilantie worden versterkt en 
waardoor het Agentschap nieuwe 
bevoegdheden kreeg toebedeeld.

In 2009 besteedde het 
Agentschap ook extra aandacht 
aan het wegwerken van de 
backlog in het kader van de 
behandeling van de ingediende 
dossiers, en dit met duidelijk 
resultaat. De opgelopen 
achterstand is grotendeels 
ingehaald en in de toekomst 
ziet het FAGG erop toe dat alle 
dossiers binnen de vastgelegde 
termijnen worden behandeld.

Het FAGG is in constante 
evolutie. Dat zal u ongetwijfeld 
merken aan de talrijke realisaties 
die aan bod komen in dit derde 

jaarverslag van het FAGG, dat 
meer dan ooit koos voor overleg 
met zijn partners om zijn missie 
te vervullen.

“Het FAGG schakelt naar 
de volgende versnelling. 
Jaarverslag 2009.” geeft een 
duidelijk overzicht van de 
resultaten voor het jaar 2009 
in de vorm van artikels, 
interviews en cijfermateriaal, en 
vertrekt daarbij van het nieuw 
organogram van het Agentschap.

Voor ik u zelf laat oordelen, wil 
ik nog graag het fantastische 
werk benadrukken van 
dit nog relatief “jonge” 
geneesmiddelenagentschap 
(opgericht in 2007). Voor 
de toekomst wil ik het 
Agentschap aanmoedigen om 
zijn taak van bescherming 

van de Volksgezondheid met 
hetzelfde professionalisme 
en dynamisme voort te zetten 
voor een kwalitatieve openbare 
dienstverlening aan de 
gezondheidszorgbeoefenaar en 
de burger.

Veel leesplezier,

Laurette Onkelinx
Vice-Eerste Minister en Minister van 
Sociale zaken en Volksgezondheid, 
belast met Maatschappelijke integratie
Voogdijminister van het FAGG

juni 2010

Beste lezer,

FAGG ~
 jaarverslag 2009
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Zoals voorzien kon het Agentschap in 2009 de laatste hand leggen aan zijn 
structuur met de invoering van het nieuw organogram en de infunctietreding van 
de drie Directeurs-generaal. De bedoeling daarbij was om de werkprocessen te 
optimaliseren en de beschikbare middelen optimaal aan te wenden. Een aantal 
zaken zoals de aanduiding van het middle management moeten nog worden 
geregeld.

Rekening houdende met de delicate situatie van de staatsfinanciën en de netelige 
economische situatie voor onze partners in 2009, stond de regering toe dat 
het FAGG uit de financiële reserves putte in ruil voor de verbintenis van het 
Doorzichtigheidscomité, om vanaf 2011 over te gaan tot de nodige financiering voor 
de verdere ontwikkeling van het Agentschap.

Ondertussen zette het FAGG zijn missie voort en boekte het talrijke successen. 
Op het niveau van onder meer variaties (of wijzigingen aan een vergunning voor 
het in de handel brengen) verdubbelde het Agentschap sinds 2009 zijn prestaties. 
Niet alleen kunnen de ingediende dossiers nu tijdig worden verwerkt, maar ook de 
opgelopen achterstand wordt ingehaald. In november 2009 behandelde het FAGG 
ook zijn 3000ste aanvraag voor klinisch onderzoek sinds de invoering van de wet 
inzake experimenten op de menselijke persoon.

Zoals Mevrouw de Minister al aangaf, stond het jaar 2009 in het teken van de aanpak 
van de A/H1N1v-griepcrisis, waarbij wij een belangrijke rol hebben gespeeld op 
nationaal vlak, maar ook op Europees vlak gezien onze actieve deelname aan de 
wetenschappelijke evaluatie voor het verkrijgen van de vergunningen voor het in de 
handel brengen van de pandemische vaccins.

Verder ontwikkelde het Agentschap in 2009 een eigen internetsite, www.fagg.be, 
een onmisbaar, dynamisch en doeltreffend instrument voor de uitvoering van 
onze taken.

2009 was ook het jaar van onze allereerste campagne voor het grote publiek: 
“Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”.

Daarnaast was er ook de start van het Belgian Paediatric Clinical Research Network, 
dat een stap voorwaarts betekent in het kader van de kwaliteit van toekomstige 
klinische studies en een belofte inhoudt voor nieuwe efficiënte en veilige producten 
voor kinderen.

Wij mogen tevreden zijn over de vooruitgang die ook in 2009 eens te meer werd 
geboekt. Des te meer omdat wij ons tegelijkertijd, als publieke instelling, ook zo 
goed mogelijk hebben toegelegd op de vervulling van onze informatieopdracht ten 
dienste van de bevolking en dit in alle transparantie, wat onvermijdelijk de nodige 
middelen vergt.

Alle realisaties voorgesteld in dit jaarverslag konden alleen maar tot stand komen 
dankzij de inzet van alle medewerkers van het Agentschap, het vertrouwen dat onze 
partners ons eens te meer hebben geschonken en de waardevolle samenwerking die 
we in 2009 verder konden uitbouwen. Ik wil iedereen hiervoor dan ook hartelijk 
bedanken.

Ik hoop dat wij, aan het begin van dit nieuwe decennium, in die richting kunnen 
blijven evolueren.

En dan nu, op naar het Belgisch voorzitterschap …

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal van het FAGG

juni 2010

Beste lezer,

FAGG ~
 jaarverslag 2009
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Missie, rol en waarden

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 
doeltreffendheid:

van geneesmiddelen voor menselijk en •	
diergeneeskundig gebruik, met inbegrip 
van homeopathische geneesmiddelen en 
geneesmiddelen op basis van planten, 
magistrale en officinale bereidingen;
van gezondheidsproducten waaronder •	
medische hulpmiddelen en hulpstukken, en 
grondstoffen bestemd voor 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 •	
weefsels, die eveneens gedefinieerd zijn als 
gezondheidsproducten”.*

* Gebaseerd op de wet van 20 juli 2006 
 (B.S. 08.09.2006) over de oprichting en de werking van het FAGG.

Rol
Het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid 
en de doeltreffendheid van geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten in klinische 
ontwikkeling en op de markt.

Waarden
De waarden die leven binnen het FAGG zijn 
zorgvuldig gekozen en zijn de leidraad 
doorheen onze dagelijkse activiteiten:

professionalisme•	
integriteit•	
openheid en transparantie•	
polyvalentie•	
participatie.•	

FAGG ~
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Nieuwe internetsite voor het FaGG

Dominique Leyh en de 
medewerkers van haar projectteam 
luisterden naar de
verwachtingen van de 
verschillende partners van het
FAGG zodat iedereen er 
gemakkelijk de nodige informatie 
kan terugvinden. 
“Elke partner heeft andere 
interesses, afhankelijk van zijn 
functie binnen de 
geneesmiddelensector of de sector 
van de gezondheidsproducten, 
onderzoeker of proefnemer, 
gezondheidszorgbeoefenaar, 
patiënt of consument, of als lid
van een andere nationale of 
internationale instelling. De 
internetsite van onze organisatie 
werd in de eerste plaats 
ontwikkeld om tegemoet te komen 
aan de noden van 
gezondheidszorgbeoefenaars,
maar ook patiënten en 
consumenten kunnen er terecht 
om antwoorden op hun vragen te 
vinden.”, aldus Dominique Leyh. 

De informatie aangaande 
de activiteiten van het 
Agentschap werd voor 
geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik en geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig 
gebruik in drie rubrieken 
ingedeeld: geneesmiddelen, 
gezondheidsproducten en 
bijzondere producten. Het 
betreft onder meer informatie 
over klinische studies, 
vergunningsprocedures voor 
geneesmiddelen in België, 
geneesmiddelenbewaking, 
inspectie- en controleactiviteiten 
en verplichtingen inzake 
reclame. Er wordt op de 
internetsite ook bijzondere 
aandacht besteed aan de 
thema’s: goed gebruik van 
geneesmiddelen, melding 
van bijwerkingen na het 
gebruik van geneesmiddelen, 
“generische” geneesmiddelen 
en geneesmiddelenverkoop via 
internet.

Het FAGG wilde met zijn 
internetsite een actief 
communicatiemiddel 
opzetten en biedt daarom de 
mogelijkheid om zich in te 
schrijven op een nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van 
nieuwe informatie over bepaalde 
vakgebieden.

In 2009 werden 
61 nieuwsberichten gepubliceerd 
en schreven niet minder dan 
1.200 surfers zich in op onze 
“news”. Onze internetsite kreeg 
maandelijks gemiddeld 8.500 
unieke bezoekers en er werden 
tussen de 70.000 en 80.000 
pagina’s bezocht.

OOp 21 januari 2009 ging de 

eigen internetsite van het 

Agentschap online. Tot dan was 

alle informatie terug te vinden 

op de internetsite van de FOD 

Volksgezondheid. De nieuwe 

internetsite werd ontwikkeld in 

samenwerking met de diensten 

van Fedict (FOD Informatie- en 

Communicatietechnologie). 

Het FAGG wilde hiermee 

een dynamisch en efficiënt 

instrument ontwikkelen voor 

de uitvoering van zijn taken. 

De internetsite kreeg de 

kleuren van de huisstijl van het 

Agentschap en de duidelijke 

structuur zorgt voor een 

optimaal gebruikersgemak.

10
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Nieuwe internetsite voor het FaGG

Dominique Leyh,
projectleider Internet

binnen het FAGG:

“Met de nieuwe internetsite 
ontwikkelde het FAGG 

een dynamisch en efficiënt 
instrument voor de uitvoering 
van zijn taken en een actief 

communicatiemiddel 
tout court.”

“Onze internetsite komt 
tegemoet aan de noden van 

gezondheidszorgbeoefenaars, 
maar ook patiënten en 
consumenten kunnen er 

terecht om antwoorden op 
hun vragen te vinden.”

statistieken bezoekers internetsite in 2009
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Nieuwe reglementering voor 
officina-apothekers met het 
K.B. van 21 januari 2009

“Een herziening van 
het K.B. van 31 mei 1885 

houdende goedkeuring der 
nieuwe onderrichtingen 
voor de geneesheren, de 

apothekers en de drogisten, 
was onvermijdelijk 

om de regelgeving in 
overeenstemming te brengen 

met de actualiteit, en om 
de leesbaarheid ervan te 
verbeteren. Verschillende 
bepalingen waren immers 

verouderd of werden in 
andere regelgevingen 

opgenomen.”

geneesmiddelen via internet. 

Een begeleidende omzendbrief 

aan de officina-apothekers 

verduidelijkt een aantal 

essentiële punten aangaande 

deze problematiek.

Een herziening van het K.B. 
van 31 mei 1885 houdende 
goedkeuring der nieuwe 
onderrichtingen voor de 
geneesheren, de apothekers en 
de drogisten, was onvermijdelijk 
om de regelgeving in 
overeenstemming te brengen 
met de actualiteit, en om de 
leesbaarheid ervan te verbeteren. 
Verschillende bepalingen 
waren immers verouderd of 
werden in andere regelgevingen 
opgenomen. Het herziene K.B. 
behoudt de basisprincipes en 
regelt de taken van apothekers 
die hun beroep uitoefenen in 
een apotheek opengesteld voor 

het publiek, of in een andere 
instelling waar een apotheek is 
toegelaten (bijvoorbeeld in een 
penitentiaire instelling). Dit 
besluit is niet van toepassing 
op apothekers die in een 
ziekenhuisapotheek werken: 
hier blijft het K.B. van 31 mei 
1885 gelden.

Wat de aflevering van 
geneesmiddelen betreft, blijft 
het basisprincipe: aflevering in 
de apotheek. Er is nu wel een 
afwijking voorzien die aan de 
voor het publiek opengestelde 
apotheken met een vergunning 
in België toelaat om, onder 
zeer strikte voorwaarden, 
vergunde geneesmiddelen 
vrij van medisch voorschrift 
voor menselijk gebruik en 
ook bepaalde medische 
hulpmiddelen via internet te 
verkopen. Er zijn hier ook regels 
voorzien voor het afleveren van 
de internetbestellingen. 

De levering gebeurt:

vanuit de apotheek;•	
onder de volledige •	
verantwoordelijkheid van de 
apotheker;
volgens de regels van goede •	
officinale praktijken.

Er zijn ook bepalingen 
die ervoor moeten zorgen 
dat de verkoop, bestelling, 
verpakking en levering het 
recht op de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer 
van de patiënt respecteren. 
De internetsite moet ook 
het rationele gebruik van 
geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen bevorderen. 
Hiervoor moet de site verplicht 
een aantal gegevens bevatten 
voor het goede gebruik van de 
producten. 

HHet K.B. van 21 januari 2009 

(B.S. 30 januari 2009) houdende 

onderrichtingen voor de 

apothekers, vervangt het K.B. 

van 31 mei 1885 en voert nieuwe 

reglementaire bepalingen 

in voor officina-apothekers. 

Deze bepalingen beogen 

een betere omkadering van 

de artsenijbereidkunde, de 

verantwoordelijkheid van 

apothekers, de toegankelijkheid 

van apotheken, de aflevering 

van geneesmiddelen, en 

preciseren de goede officinale 

farmaceutische praktijken. 

Dit besluit regelt eveneens 

de legale verkoop van 
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Nieuwe reglementering voor 
officina-apothekers met het 
K.B. van 21 januari 2009

circuit. Het FAGG publiceert 
op zijn internetsite de lijst 
met de apotheken die in 
België zijn vergund, en die 
hun verkoopsite aan het FAGG 
hebben gemeld. Op die manier 
beschikken internetgebruikers 
over een instrument 
waarmee ze kunnen nagaan 
of een bepaalde internetsite 
waarop geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten worden 
verkocht, effectief een site is 
van een in België vergunde 
apotheek.

De begeleidende omzendbrief 
aan de apothekers wijst op een 
aantal belangrijke punten van 
deze problematiek, zoals de 
verplichting:

voor apothekers-titularissen •	
van een apotheek die via 
internet geneesmiddelen 
of medische hulpmiddelen 
verkopen, om het bestaan van 
hun internetsite te melden 
aan het FAGG en aan de Orde 
der Apothekers;
om de reglementering •	
betreffende de voorlichting 
en reclame inzake 
geneesmiddelen op de 
volledige internetsite van de 
apotheek na te leven.

Het FAGG voorziet deze strikte 
voorwaarden om de burger te 
beschermen voor de mogelijke 
gezondheidsrisico’s van het 
aankopen van geneesmiddelen 
via internet buiten het legale 

Louis Jacobs,
verantwoordelijke van de 

Afdeling “Aflevering” 
 van het FAGG:

“De internetsite moet ook 
het rationele gebruik van 

geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen bevorderen.  

Hiervoor moet de site 
verplicht een aantal gegevens 

bevatten voor het goede 
gebruik van de producten.”

FAGG ~
 jaarverslag 2009
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Vragen aan 
Xavier De Cuyper, 
Administrateur-generaal 
van het FAGG. 

Het autonome Agentschap is 
opgericht in 2007, vanwaar nu 
pas een nieuw organogram?

“Sedert de oprichting van 
het autonome Agentschap 
kregen in een eerste fase 
zowel de Diensten van de 
Administrateur-generaal als de 
Ondersteunende diensten hun 
vaste vorm. In afwachting van 
de invulling van de voorziene 
managementfuncties van de 
drie Directeurs-generaal bleven 
in deze transitieperiode de 
zogenaamde basisactiviteiten 
van de geneesmiddelenautoriteit 
georganiseerd, zoals dit 

het geval was binnen 
het Directoraat-generaal 
Geneesmiddelen van de 
FOD Volksgezondheid. Ter 
gelegenheid van zijn tweede 
verjaardag vervolledigde het 
Agentschap de invulling van zijn 
nieuwe structuur en kon op 
1 februari 2009 het eindresultaat 
hiervan onder de vorm van het 
nieuw organogram worden 
voorgesteld.”

Met welk doel voor ogen 
werd dit nieuw organogram 
uitgewerkt?

“Om zowel de werkprocessen 
als de aanwending van de 
beschikbare middelen verder 
te kunnen optimaliseren, 
voorziet deze nieuwe structuur 
in een logische verdeling van de 

basisactiviteiten van het FAGG 
over drie Directoraten-generaal 
of pijlers:

het DG PRE vergunning •	
of alle activiteiten vóór de 
eerste vergunning voor het 
in de handel brengen van 
een geneesmiddel of van een 
gezondheidsproduct;
het DG POST vergunning •	
of alle activiteiten na de 
eerste vergunning voor het 
in de handel brengen van 
een geneesmiddel of van een 
gezondheidsproduct;
het DG INSPECTIE •	
of alle inspectie- en 
controleactiviteiten.

“In 2009 vervolledigde het 
Agentschap de invulling 

van zijn nieuwe structuur en 
stelde dit voor in een nieuw 

organogram.”

Nieuw organogram van 
ons agentschap operationeel

Directieraad van het FAGG (van links 
naar rechts): 
Pascal Giloteau - coördinator van de 
Ondersteunende diensten, 
Vanessa Binamé - Directeur-generaal DG 
POST vergunning, 
Xavier De Cuyper - Administrateur-generaal, 
Paul Ballegeer - hoofd van de Juridische 
afdeling, 
Josiane Van der Elst -Directeur-generaal DG 
INSPECTIE
Greet Musch -Directeur-generaal DG PRE 
vergunning.

FAGG ~
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Bij de uitwerking van de 
pijlers werden de volgende 
doelstellingen nagestreefd:

een transparante structuur •	
die de levenscyclus van het 
geneesmiddel weergeeft;
een geïntegreerd •	
speerpuntbeleid;
een zo efficiënt mogelijke •	
inzetting van de 
personeelsleden volgens 
hun competenties, wat hun 
motivatie in de hand werkt;
eenvoudige en duidelijke •	
procedures om “bottlenecks” 
te vermijden;
een evenwichtige uitbouw van •	
drie pijlers; 
een transversale •	
samenwerking over de pijlers 
heen.

Met dit nieuw organogram 
wil het Agentschap de 
verwachtingen van zijn partners 
nog beter beantwoorden 
en op een optimale manier 
zijn rol, namelijk de 
kwaliteit, de veiligheid en 
de doeltreffendheid van 
de geneesmiddelen en van 
de gezondheidsproducten 
garanderen, kunnen vervullen.”

“Het nieuw organogram 
laat het Agentschap toe 
de verwachtingen van 

zijn partners nog beter te 
beantwoorden en op een 

optimale manier zijn rol te 
vervullen.”
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Belgisch netwerk van klinische 
research in de pediatrie

IIn december 2006 trad 

de Verordening inzake 

pediatrische geneesmiddelen 

in werking. In deze context 

werd binnen het Europees 

Geneesmiddelenbureau 

(EMA) een Pediatrisch Comité 

(PDCO) opgericht met als 

voorzitter onze Belgische 

collega Daniel Brasseur. In 

oktober 2007 werden de eerste 

adviezen van de pediatrische 

onderzoeksplannen (PIP) 

uitgebracht. Voortaan moet 

de industrie deze plannen 

vooraf indienen om een 

indicatie overeenkomstig 

aan die voor volwassenen te 

verkrijgen, en ook om een 

eventuele verlenging van de 

octrooibescherming aan te 

vragen. Deze nieuwe regelgeving 

heeft niet enkel implicaties voor 

de farmaceutische bedrijven 

maar ook voor de andere 

betrokkenen: patiënten, 

ouders en kinderen, 

gezondheidszorgbeoefenaars, 

academische onderzoekers 

en de bevoegde 

geneesmiddelenautoriteiten.

Het PDCO, met 
vertegenwoordigers van de 
patiëntenverenigingen en de 
gezondheidszorgbeoefenaars, 
beoordeelt de PIP die door de 
bedrijven worden ingediend. 
Na goedkeuring kan een PIP 

worden uitgevoerd, wat op 
zich niet het lastigste deel 
is. Na goedkeuring door de 
Ethische comités moet er 
ook nog worden gezocht naar 
onderzoekers die in staat zijn 
binnen een redelijke termijn een 
klinische studie uit te voeren. 
Hier zijn uiteraard een aantal 
voorwaarden aan verbonden:

er moeten voldoende •	
patiëntjes met een bepaalde 
aandoening worden gevonden;
de ouders worden •	
geïnformeerd over het 
belang van deelname aan een 
klinische studie;
de goedkeuring van het kind •	
wordt gevraagd van zodra 
het oud genoeg is om alles 
te begrijpen en zich uit te 
drukken.

De instelling die de klinische 
studie uitvoert, moet zelf ook 
aan tal van vereisten voldoen. 

Zo moet deze beschikken over 
onderzoeksinstrumenten en 
laboratoriumcapaciteiten die 
de kwaliteit van de informatie, 
die tijdens de klinische studies 
worden verzameld, waarborgen. 
De rekrutering van de kinderen 
gebeurt vaak gelijktijdig in 
verschillende centra. Een goede 
coördinatie is noodzakelijk met 
het oog op de homogeniteit 
van de verkregen gegevens, 
en de validatie ervan in een 
gestructureerde databank.

Alles wordt in het werk gesteld 
om uit een klinische studie 
betrouwbare resultaten te 
krijgen die correct kunnen 
worden geïnterpreteerd. Hierbij 
staat het EMA in voor de 
coördinatie van de activiteiten 
van de verschillende bestaande 
netwerken voor pediatrisch 
onderzoek binnen de EU, 
en het faciliteren van hun 
onderlinge samenwerking. 

De bedoeling van deze opdracht 
is:

de kwaliteit te waarborgen van •	
klinische studies uitgevoerd 
bij kinderen;
de implementatie ervan •	
te versnellen door een 
verlaging van de kosten 
en een beperking van de 
verplichtingen;
betrouwbare informatie te •	
leveren;
een vroege commercialisering •	
van innovatieve 
geneesmiddelen voor 
kinderen mogelijk te maken.
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Belgisch netwerk van klinische 
research in de pediatrie

genomen, zullen alle partijen er 
voordeel bij hebben.

Kortom, de oprichting van een 
netwerk voor klinisch onderzoek 
voor de ontwikkeling van 
innovatieve geneesmiddelen 
voor kinderen is niet alleen een 
Belgische bijdrage tot Europa, 
maar vooral een significante 
vooruitgang voor de kwaliteit 
van toekomstige studies en de 
belofte van nieuwe, efficiënte 
en veilige producten voor 
een tot dusver min of meer 
verwaarloosde bevolkingsgroep. 
Het plan staat nog maar in 
de kinderschoenen, maar 
alle betrokkenen hebben al 
afgesproken om binnen de 
komende drie jaar een balans 
op te maken.

een belangrijke stap voor alle 
betrokken partijen. Op termijn 
zullen kinderen en hun familie 
de garantie krijgen dat hun 
deelname aan een voorgestelde 
klinische studie aan alle 
geldende veiligheidsnormen 
voldoet, en hen onmiddellijk 
toegang verzekert tot 
innovatieve geneesmiddelen. 
De industrie zal bovendien 
een beter zicht hebben op de 
studies die uitgevoerd worden 
bij kinderen, waarbij dit zal 
worden toevertrouwd aan de 
naaste zorgverleners van de 
patiëntjes. Ook de bevoegde 
autoriteiten zullen door de 
controle die zij op nationaal 
vlak uitoefenen op klinische 
studies, en door de beoordeling 
van PIP waaraan ze deelnemen 
via hun afgevaardigde 
binnen het EMA, een beter 
totaaloverzicht verwerven van 
de vooruitgang van lopende 
studies. Over het geheel 

zij een privépraktijk hebben 
of verbonden zijn aan een 
instelling, academisch of privé. 
De inventaris moet niet alleen 
trachten de aandachtsvelden en 
specialisatiedomeinen van elke 
onderzoeker op te lijsten, maar 
moet ook een overzicht geven 
van de potentiële rekrutering 
die elk centrum kan aanbieden. 
Ook de technische en 
methodologische capaciteiten 
zullen worden geïnventariseerd.

Om deze voorbereidende 
evaluatie tot een goed einde te 
brengen, kan de BVK rekenen 
op de steun van pharma.be, 
als vertegenwoordiger van 
de farmaceutische industrie. 
Zo heeft pharma.be fondsen 
toegekend waarmee voor een 
periode van twee jaar iemand 
kan worden aangenomen die 
de balans van de pediatrische 
onderzoeksmogelijkheden 
in België zal opmaken. Dit is 

Nieuw voor 2009
Op 16 februari 2009 vond 
in Londen een vergadering 
plaats met op de agenda de 
invoering van de controle op 
het “netwerkennetwerk” door 
het EMA. Op deze vergadering 
was België vertegenwoordigd 
door professor José Ramet 
(Universiteit Antwerpen), 
voorzitter van de 
Belgische Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (BVK) en 
coördinator van het Belgian 
Paediatric Clinical Research 
Network (BPCRN), dat op 2 
februari 2009 van start ging.

Op Belgisch niveau heeft de 
BVK inderdaad een netwerk 
opgezet dat de onderzoekers 
groepeert die in staat zijn 
klinische studies bij kinderen 
op te zetten. In eerste instantie 
zal de BVK een inventaris 
opmaken van de geïnteresseerde 
onderzoekers, ongeacht of 
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Griep a/h1N1v: rol van het FaGG 
in de aanpak van de crisis

bestaat erin een nationaal 
plan van aanpak uit te werken 
en up-to-date te houden, om 
adequaat te kunnen reageren op 
een eventuele grieppandemie 
in België. In dat kader werkt het 
FAGG binnen het ICI actief mee 
aan de aspecten verbonden aan 
de geneesmiddelenlogistiek.

Sinds 25 april 2009, de dag 
waarop de WGO het uitbreken 
van de varkensgriep bij de mens 
in Mexico en in de Verenigde 
Staten aankondigde, zijn het 
FAGG, via het ICI, en de andere 
instanties betrokken bij de 
aanpak van de crisis (zoals de 
FOD Binnenlandse en de FOD 
Buitenlandse Zaken) in staat van 
paraatheid. De bedoeling was om 
de verspreiding van het 
A/H1N1v-virus onder de 
Belgische bevolking zoveel 
mogelijk te beperken en 
het hoofd te bieden aan de 
grieppandemie in België.

Het FAGG heeft de staat 
opgemaakt van de beschikbare 
geneesmiddelen en 
preventiemiddelen, en de 
acties geëvalueerd die moesten 
worden ondernomen om de 
crisis te kunnen bestrijden. 
Het Agentschap legde in 
samenwerking met de FOD 
Volksgezondheid strategische 
stocks met beschermende 
gezichtsmaskers en antivirale 
geneesmiddelen aan, en ging 
de mogelijkheden na om 
de productiecapaciteit van 
farmaceutische bedrijven te 
verhogen. Daartoe stond onze 
organisatie in voor de coördinatie 
tussen alle betrokken instanties, 
in het bijzonder op het vlak van 
de aankoop, opslag, distributie en 
productie van geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten. Wij 
werden belast met de opvolging 
van de strategische stocks en het 
productieproces van de antivirale 
middelen door Defensie.

Het FAGG ziet uiteraard ook toe 
op de kwaliteit, de veiligheid 
en de doeltreffendheid van de 
antivirale geneesmiddelen en 
vaccins die worden ingezet in de 
strijd tegen de grieppandemie. 
Op Europees niveau volgde 
België de wetenschappelijke 
evaluatie, inherent aan de 
terbeschikkingstelling van de 
pandemische vaccins via de 
toekenning van een VHB, op  
de voet, en coördineerde het 
de gegevensstroom naar de 
betrokken Belgische instanties 
om passende strategieën uit te 
werken.

Daarnaast was de communicatie 
tijdens het beheer van de 
grieppandemie een essentiële 
taak van het ICI aangezien zijn 
call center een groot aantal 
vragen, die via mail of telefoon 
binnenstroomden, behandelde. 
Ook daar speelde het FAGG 
in tweede lijn een belangrijke 

rol als informatieverstrekker 
voor vragen met betrekking 
tot zijn bevoegdheden. Hierbij 
kon het Agentschap rekenen op 
het academisch netwerk voor 
vaccins voor zeer specifieke 
praktijkgerichte vragen.

Dankzij zijn nauwe 
samenwerking met de 
beroepsverenigingen en de 
Orde van Apothekers kon het 
FAGG in eerste instantie een 
procedureel kader vormen 
voor de bevoorrading en 
herbevoorrading van 
groothandelaar-verdelers, voor 
het publiek opengestelde 
apotheken en 
ziekenhuisapotheken met 
antivirale geneesmiddelen en 
mondmaskers. In een tweede 
fase zorgde het FAGG voor de 
oprichting en het operationeel 
maken van een procedureel 
kader voor de distributie van het 
pandemisch griepvaccin.

SSinds 2007 is het 

FAGG, en voordien het 

Directoraat-generaal 

Geneesmiddelen van de FOD 

Volksgezondheid, betrokken 

bij de diverse activiteiten 

van het Interministerieel 

Commissariaat Influenza (ICI), 

opgericht in 2005 volgend op 

de beslissing van de eerste 

bijzondere interministeriële 

conferentie Aviaire influenza.

Het ICI is een algemeen 
coördinatieorgaan voor acties en 
overleg met de andere betrokken 
instanties, zowel op federaal 
als op gewestelijk niveau en op 
gemeenschapsniveau. Verder 
verzorgt het commissariaat ook 
de contacten met de Europese 
en andere internationale 
instellingen. De hoofdopdracht 
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Griep a/h1N1v: rol van het FaGG 
in de aanpak van de crisis

meldingen door het BCGH 
van het FAGG beoordeeld 
volgens de criteria van de WGO. 
Vervolgens wordt de melding 
opgenomen in de Europese 
databank, EudraVigilance. 
Wij blijven dus waakzaam 
voor het geval er onverwachte 
bijwerkingen zouden optreden 
na massale toediening van deze 
geneesmiddelen. 

Een nieuwigheid sinds begin 
december 2009, is dat wij op 
onze internetsite regelmatig 
verslagen publiceren met 
betrekking tot de bijwerkingen 
die op Belgisch niveau worden 
gemeld bij het gebruik van deze 
geneesmiddelen.”

en van het pandemisch vaccin. 
Melden kan rechtstreeks 
bij het FAGG of bij de 
vergunninghouder zelf. 
Er werd overigens een 
specifieke meldingsfiche 
opgemaakt voor de 
pandemische situatie. 
Deze fiche werd in oktober 
2009 aan alle 
gezondheidszorgbeoefenaars 
bezorgd via de Folia 
Pharmacotherapeutica van de 
vzw BCFI en werd ook op onze 
internetsite ter beschikking 
gesteld.”

Wat doet het FAGG met de 
meldingen die het ontvangt?

“Elke melding van bijwerkingen 
inherent aan het gebruik van 
geneesmiddelen tegen de griep 
en het pandemisch vaccin die 
bij het FAGG binnenkomt, 
wordt net als alle andere 

informatie te verzamelen 
met betrekking tot eventuele 
bijwerkingen van deze 
geneesmiddelen. De bedoeling 
was om, indien nodig, 
onmiddellijk te kunnen 
ingrijpen bij eventuele signalen 
door eventueel wijzigingen aan 
te bevelen omtrent het gebruik 
van deze geneesmiddelen. Het 
programma maakte deel uit van 
het Europees risicobeheerplan 
en vult dit plan verder aan.”

Waaruit bestaat het specifieke 
farmacovigilantieprogramma?

“Het specifieke 
farmacovigilantieprogramma 
betreft de versterkte nationale 
opvolging op het vlak van 
geneesmiddelenbewaking, die 
steunt op de melding door 
gezondheidszorgbeoefenaars 
van bijwerkingen na het gebruik 
van antivirale geneesmiddelen 

Vragen aan 
Xavier De Cuyper, 
Administrateur-generaal 
van het FAGG.

Waarom voerde het FAGG 
een specifiek 
farmacovigilantieprogramma 
in voor het griepvaccin en de 
antivirale geneesmiddelen die 
in België werden gebruikt?

“Door het gestegen gebruik van 
antivirale geneesmiddelen en 
het in de handel brengen van 
een nieuw pandemisch vaccin, 
dat naar alle waarschijnlijkheid 
op grotere schaal zou worden 
toegediend dan het vaccin 
tegen de seizoensgriep, hebben 
wij beslist ons systeem van 
geneesmiddelenbewaking te 
versterken. Het was dan ook 
volledig gegrond om, buiten 
de standaardcondities van 
de klinische studies, extra 

“Het FAGG werkte, 
binnen het ICI, 

actief mee aan de 
geneesmiddelenlogistiek. 

Daarbij legde het, in 
samenwerking met de FOD 

Volksgezondheid, strategische 
stocks aan en verzorgde het 
de coördinatie tussen alle 
betrokken instanties. Het 

FAGG ziet uiteraard ook toe 
op de kwaliteit, de veiligheid 
en de doeltreffendheid van de 

antivirale geneesmiddelen 
en vaccins.

”
“Gezien de situatie hebben 

 we extra informatie 
verzameld met betrekking tot 
eventuele bijwerkingen van de 

geneesmiddelen.
”
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Contingentering

Deze hoeveelheid wordt 

vervolgens verdeeld tussen 

de verschillende Belgische 

groothandelaar-verdelers, naar 

rato van hun vorige jaarlijkse 

bestellingen. Deze praktijk is 

niet onwettig.

Het is wel zo dat de verkoop 
van bepaalde geneesmiddelen 
buiten het Belgisch grondgebied, 
door intracommunautaire 
distributeurs of uitvoerders, 
kan leiden tot de 
onbeschikbaarheid van die 
geneesmiddelen in België. De 
uitvoer van geneesmiddelen 
naar derde landen, en de 
intracommunautaire distributie 
van geneesmiddelen naar 
andere Europese landen door 
farmaceutische bedrijven die 
hiervoor toelating hebben, is 
volstrekt legaal.

In april en september 2009 
vond op initiatief van het 
FAGG overleg plaats rond 
de problemen in verband 
met de contingentering 
van geneesmiddelen. Het 
FAGG nodigde hiertoe de 
vertegenwoordigers van 
beroepsorganisaties van 
(farmaceutische) bedrijven, 
groothandelaar-verdelers, 
apothekers werkzaam in voor het 
publiek opengestelde apotheken 
en ziekenhuisapotheken uit, 
evenals vertegenwoordigers 
van het RIZIV en van het 
Kabinet van de Minister van 
Volksgezondheid.

Tijdens de rondetafelgesprekken 
hebben een aantal 
beroepsorganisaties hun visie op 
de contingentering, alsook hun 
eigen analyse van de oorzaken 
voorgesteld. Er werden ook een 
aantal mogelijke oplossingen 
naar voor gebracht. Het FAGG 

van zijn kant, heeft de stand 
van zaken van de distributie 
van geneesmiddelen in België 
geschetst, zijn eigen analyse 
van de mogelijke oorzaken 
voor de onbeschikbaarheid 
van geneesmiddelen door de 
contingentering toegelicht, 
en de wijzigingen aan de 
farmaceutische regelgeving 
uiteengezet die ons 
Agentschap zou voorstellen 
om de problematiek van de 
onbeschikbare geneesmiddelen 
op te lossen.

Tijdens het overleg van 
september 2009 werd 
afgesproken dat het FAGG 
een lijst zou opstellen met de 
belangrijkste gecontingenteerde 
geneesmiddelen die regelmatig 
niet beschikbaar zijn. Deze 
lijst wordt samengesteld op 
basis van enerzijds de lijst met 
geneesmiddelen waarvoor 
contingentering bestaat, 

en anderzijds de lijst met 
geneesmiddelen waarvoor de 
meeste klachten betreffende 
de onbeschikbaarheid 
binnenkomen. Deze 
onbeschikbaarheid kan te 
wijten zijn aan contingentering 
of aan andere factoren zoals 
tijdelijke onbeschikbaarheid 
wegens productieproblemen. 
Er werd voorgesteld dat 
groothandelaar-verdelers zich 
ertoe zouden verbinden om 
tijdens een testperiode niet 
langer geneesmiddelen uit deze 
lijst intracommunautair uit te 
voeren of te distribueren, noch 
te verkopen aan uitvoerders, 
en dat farmaceutische 
bedrijven zich ertoe zouden 
verbinden deze niet langer te 
contingenteren.

Er werd een lijst met 
22 geneesmiddelen opgesteld. 
Het FAGG zal een document 
opmaken met de verbintenissen 

DDe contingentering (quota) 

van geneesmiddelen is een 

praktijk die al geruime tijd 

bestaat, en die wordt toegepast 

door een aantal farmaceutische 

bedrijven in België en andere 

landen van de EU. Het principe 

bestaat erin zich te baseren 

op de consumptiecijfers van 

de voorgaande jaren, om te 

berekenen welke hoeveelheid 

geneesmiddelen jaarlijks moet 

worden geproduceerd om aan de 

noden van de Belgische markt 

te beantwoorden. Er wordt 

aan die hoeveelheid ook nog 

een provisionele marge en een 

veiligheidsmarge toegevoegd. 
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Contingentering

die elke sector (namelijk 
farmaceutische bedrijven, 
groothandelaar-verdelers, 
apothekers en FAGG) moeten 
naleven tijdens de testperiode, 
om de problemen te wijten 
aan de contingentering zoveel 
mogelijk te beperken zonder 
de Belgische regelgeving te 
wijzigen.

Het FAGG heeft ook onderzoek 
verricht bij apotheken die 
ervan verdacht werden illegaal 
geneesmiddelen te distribueren 
of uit te voeren. Het FAGG 
voerde al verschillende gerichte 
controles uit, die leidden tot 
sancties wanneer de vermoedens 
werden bevestigd. Deze controles 
zullen worden voortgezet.

Na de testperiode zal de situatie 
worden geëvalueerd om te 
besluiten of de wetswijzigingen 
voorgesteld door het FAGG al 
dan niet aan de orde zijn.

Communicatie
rond experimenten

s De Ethische comités, betrokken 
bij de behandeling van het 
dossier, kunnen via dezelfde 
internetsite aangeven of ze 
het volledige dossier hebben 
ontvangen. Vanaf de start van 
de behandelingstermijn van het 
dossier wordt op de wettelijk 
bepaalde tijdstippen informatie 
uitgewisseld tussen de lokale 
Ethische comités, het Comité 
dat het enkel advies uitbrengt, 
het FAGG en de opdrachtgever.

Het project was een grote 
uitdaging, aangezien het van 
alle belanghebbenden (onder 
meer de Ethische comités, het 
FAGG en de opdrachtgevers) een 
standaardisatie en harmonisatie 
van hun werkprocessen vergde. 
Ook op technisch vlak was het 
een uitdaging om een voldoende 
hoog beveiligingsniveau 
te garanderen, zodat de 
uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie mogelijk werd.

Sinds 2006 werken een aantal 

belanghebbenden inzake 

klinische studies samen aan een 

internetsite die de communicatie 

rond klinische studies moet 

verbeteren. Deze interactieve 

internetsite zorgt ervoor dat 

een opdrachtgever de gegevens 

rond het experiment dat 

wordt uitgevoerd, online kan 

inbrengen.

Op 1 augustus 2009 werd de 
toepassing klaar geacht voor het 
testen met “echte” dossiers. De 
ervaringen uit deze pilootfase 
zullen worden gebruikt om de 
laatste onvolkomenheden uit het 
systeem te halen, zodat het in de 
toekomst kan worden gebruikt 
voor elk dossier inzake klinische 
studies.

Kristof Bonnarens, 
verantwoordelijke van de 
Afdeling R&D (humaan).
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implementatie van de nieuwe dienstverlening 
voor wetenschappelijk-technisch advies (wta) 

binnen het FaGG

Vragen aan
Christophe Lahorte, 
projectleider WTA binnen 
het FAGG.

Wetenschappelijk-Technisch 
Advies binnen het FAGG, wat 
houdt dat in?

“In de loop van 2009 werd, op 
basis van de desbetreffende wet 
en bijhorend uitvoeringsbesluit, 
binnen het DG PRE vergunning 
de mogelijkheid gecreëerd, 
onder meer voor farmaceutische 
bedrijven en onderzoekscentra, 
om nationaal wetenschappelijk 
en/of technisch advies aan te 
vragen voor het onderzoek 
naar en de ontwikkeling van 
geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik. 
Dit advies wordt gevraagd met 
het oog op eventuele aanvragen 
voor klinische studies (Clinical 
Trial Applications - CTA), 

voor VHB en voor variaties 
aan bestaande VHB van 
geneesmiddelen.”

Wetenschappelijk-Technisch 
Advies binnen het FAGG, 
waarom?

“De belangrijkste doelstelling 
van het FAGG bij het 
verstrekken van dergelijk 
nationaal WTA is de 
ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen zoveel mogelijk 
te bevorderen en te faciliteren 
vanuit regulatoir perspectief. 
Dit alles om de beschikbaarheid 
van innovatieve geneesmiddelen 
voor patiënten te verbeteren. 
In de praktijk beschouwen 
wij deze dienstverlening in 
de brede zin en zo heeft het 
FAGG bijvoorbeeld ook al een 
aantal WTA voor (traditionele) 
kruidengeneesmiddelen 
verstrekt.”

Hoe werd deze dienstverlening 
georganiseerd?

“Het FAGG heeft binnen 
het DG PRE vergunning een 
nieuwe, gecentraliseerde en 
transparante dienstverlening 
geïmplementeerd die de 
tijdige behandeling van 
nationale WTA-aanvragen 
moet verzekeren. Hierbij moet 
de absolute vertrouwelijkheid 
worden verzekerd en 
moeten ook mogelijke 
belangenconflicten van de 
betrokken experten worden 
vermeden.

Het FAGG wenst een degelijke 
opvolging te garanderen van 
eerder verstrekte nationale en 
Europese adviezen, 
bijvoorbeeld via de interface 
met de SAWP van het EMA. Dat 
is belangrijk om de kwaliteit 
en coherentie van nationale 
adviezen, uitgebracht door 

het FAGG, te waarborgen.

In de context van het lopende 
project voor nationaal 
WTA, heeft het FAGG in 
samenwerking met de 
betrokken partners een aantal 
instrumenten ontwikkeld die 
een performante dienstverlening 
voor de aanvragers beogen. Het 
gaat onder meer om:

formele procedures en •	
tijdslijnen;
een centrale mailbox/•	
helpdesk;
een databank voor nationale •	
en Europese adviezen;
een elektronisch •	
aanvraagformulier;
richtlijnen voor aanvragers;•	
een vragenlijst voor feedback;•	
de regelgeving aangaande •	
nationaal WTA (zoals K.B. 
van 31 maart 2009, B.S. 14 april 
2009) met bepaling van de 
voorwaarden, tijdslijnen, 

procedures en bijdragen voor 
nationale WTA-aanvragen 
ingediend bij het FAGG.

De voortgang van het project 
en deze nieuwe dienstverlening 
wordt op regelmatige basis 
opgevolgd door de nationale 
WTA-werkgroep, met 
vertegenwoordigers van de 
farmaceutische industrie en het 
FAGG.”

Hoe wordt een WTA-advies 
aangevraagd?

“Elke officiële aanvraag voor 
nationaal WTA die binnen de 
wettelijke definitie van een 
complex advies (FULL WTA) of 
ad hoc advies (AD HOC WTA) 
valt, moet worden ingediend bij 
het DG PRE vergunning van het 
FAGG. Deze aanvragen moeten 
elektronisch worden verstuurd  
naar de centrale mailbox, 
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implementatie van de nieuwe dienstverlening 
voor wetenschappelijk-technisch advies (wta) 

binnen het FaGG

sta@fagg-afmps.be. Bovendien 
worden de aanvragers verzocht 
om tenminste twee papieren 
kopieën van de nationale 
WTA-aanvraag per post over te 
maken. Iedere WTA-aanvraag 
moet voldoende ondersteunende 
documentatie en een ingevuld 
elektronisch aanvraagformulier 
bevatten, om een doeltreffende 
en efficiënte behandeling van 
de adviesaanvragen tijdens de 
procedure te kunnen verzekeren, 
en het FAGG in staat te stellen 
om een gericht en kwalitatief 
advies te formuleren. De 
aanvrager kan het elektronisch 
aanvraagformulier terugvinden 
op de FAGG internetsite.”

Hoeveel kost zo een aanvraag?

“Momenteel bedragen de 
retributies voor nationale 
WTA-aanvragen die bij het 
FAGG worden ingediend, 

ongeacht of het een initiële of 
follow-up WTA-aanvraag betreft:

voor een complex advies •	
(FULL WTA): € 1976,15;
voor een ad hoc advies        •	
(AD HOC WTA): € 197,61.

De aanvrager wordt verzocht 
een betalingsbewijs bij de 
WTA-aanvraag te voegen 
aangezien dit wordt 
gecontroleerd tijdens de 
validatie van de aanvraag. 
Dezelfde tarieven gelden voor 
alle nationale WTA-aanvragen, 
ongeacht:

het statuut van de •	
aanvrager: bijvoorbeeld 
opdrachtgevers van klinische 
studies, farmaceutische/
biotechnologische bedrijven 
(zoals kleine biotech spin-offs, 
KMO’s, multinationals) en 
onderzoekscentra;

het domein waarbinnen het •	
advies kadert (bijvoorbeeld 
pediatrie en oncologie);
het tijdstip waarop het •	
nationaal advies wordt 
aangevraagd (bijvoorbeeld 
initieel versus follow-up 
advies).”

Hoe gaat het FAGG nu te werk?

“Alle ingediende FULL en 
AD HOC WTA-aanvragen 
worden onderworpen aan een 
validatiefase om na te gaan of 
de aanvraag voldoet aan alle 
dossiervereisten.

FULL WTA-aanvragen worden 
door het FAGG behandeld 
via een face-to-face meeting 
of een teleconferentie met de 
aanvrager, binnen zeventig 
dagen na validatie. De aanvrager 
wordt verzocht notulen van de 
vergadering op te stellen en 

deze terug te sturen naar het 
FAGG binnen veertien dagen 
volgend op de vergadering. Het 
FAGG stuurt vervolgens binnen 
veertien dagen na ontvangst van 
het ontwerp van de notulen de 
goedgekeurde versie ervan terug 
naar de aanvrager.

AD HOC WTA-aanvragen 
worden door het FAGG 
behandeld via een schriftelijk 
advies binnen dertig dagen na 
validatie.

Nadat het definitieve advies 
is verstrekt, zal de aanvrager 
een feedback vragenlijst 
ontvangen die op vrijwillige 
basis kan worden ingevuld, 
en teruggezonden naar het 
FAGG. De vragenlijst heeft 
als doel om de mening van 
de aanvrager te kennen 
over de kwaliteitsaspecten 
van de ontvangen nationale 
WTA-dienstverlening.”

“In 2009 werd het 
mogelijk om nationaal 
wetenschappelijk en/of 
technisch advies aan te 

vragen voor het onderzoek 
naar en de ontwikkeling 
van geneesmiddelen voor 

menselijk en diergeneeskundig 
gebruik. Het doel? 

De beschikbaarheid van 
innovatieve geneesmiddelen 

voor patiënten te 
verbeteren.

”
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Op 19 oktober stelde het FAGG 

zijn eerste informatiecampagne 

voor aan het grote publiek: 

“Geneesmiddelen via internet? 

Surf niet met uw gezondheid!”. 

Deze campagne kwam tot stand 

dankzij de goede samenwerking 

tussen de Afdelingen Goed 

Gebruik en Communicatie en 

het DG INSPECTIE en werd 

gelanceerd met de steun van de 

Minister van Volksgezondheid, 

Laurette Onkelinx.

De campagne was bedoeld om 
de bevolking bewust te maken 
van de mogelijke gevaren 
waaraan ze zich blootstelt door 
geneesmiddelen te kopen via 

internet, buiten het legale circuit, 
en haar de sleutel in handen 
te geven om in alle veiligheid 
geneesmiddelen online aan te 
kopen. Er werd ook aandacht 
besteed aan de cruciale rol die 
artsen en apothekers spelen 
in het kader van het correcte 
gebruik van geneesmiddelen.

Naast zijn rol als repressieve 
controle-instantie en zijn 
strijd tegen illegale praktijken 
als bevoegde instantie inzake 
de kwaliteit, de veiligheid 
en de doeltreffendheid van 
geneesmiddelen, heeft het 
FAGG ook een educatieve en 
informerende taak tegenover 
het grote publiek, zodat iedereen 
goed zou omspringen met zijn 
gezondheid en dus ook met 
geneesmiddelen.

De campagne liep in heel het 
land en werd samen met de FOD 
Kanselarij van de Eerste Minister 

op poten gezet. Oorspronkelijk 
zou deze maar één maand duren. 
Via banners op verschillende 
internetsites en MSN, affiches 
in sportzalen, wellnesscentra 
en universiteitscampussen en 
in persartikels in diverse 
kranten zoals Metro werden 
de lezers uitgenodigd de 
minisite van de campagne, 
www.geneesmiddelen-via-
internet.be, te bezoeken.

De campagne kreeg een tweede 
golf eind december 2009 en 
begin januari 2010 door deze ook 
te gebruiken in magazines met 
een breed lezerspubliek: Sport/
Foot Magazine, Sport/Voetbal 
Magazine, Ma Santé, Goed 
Gevoel, Vitaya Magazine, LE VIF 
week-end en Knack weekend.

De minisite van de campagne, 
www.geneesmiddelen-via-
internet.be, zal toegankelijk 
blijven via een banner op de 

eerste campagne:
“Geneesmiddelen via internet?
surf niet met uw gezondheid!”

O

26

FAGG ~
 jaarverslag 2009



internetsite van het FAGG. 
Aan de hand van een quiz met 
vijftien vragen kan iedereen 
er zijn kennis testen rond het 
aankopen van geneesmiddelen 
via internet, er tal van 
aanbevelingen terugvinden over 
hoe veilig geneesmiddelen aan te 
schaffen, en een informatieflyer 
downloaden.

“De campagne
geeft de bevolking de 

sleutel in handen om in alle 
veiligheid geneesmiddelen 

online aan te kopen.
”

Vragen aan
Marie-Louise Bouffioux, 
verantwoordelijke van de 
Afdeling Goed Gebruik van 
het FAGG.

Waarom was een dergelijke 
campagne noodzakelijk?

“Door de snelle ontwikkeling 
van het internet is het aantal 
illegale internetsites waarop 
geneesmiddelen te koop worden 
aangeboden, sterk toegenomen. 
Gezien de risico’s voor de 
gezondheid wanneer men 
geneesmiddelen via internet 
koopt buiten het legale circuit 
en omdat het effect van de 
controles en de actiemiddelen 
van de overheid op het 
terrein van de zwarte markt, 
meerbepaald op het vlak van 
internationale aanpak van deze 
problematiek, slechts beperkt 
zijn, is het noodzakelijk het 

grote publiek te waarschuwen 
en te sensibiliseren voor de 
mogelijke risico’s. Volgens 
de WGO is de helft van de 
geneesmiddelen die via internet 
wordt verkocht, immers 
nagemaakt *.”

Welk concept werd er gekozen 
voor deze campagne?

“Gezien het doelpubliek, 
namelijk personen die 
aankopen doen via internet 
en die gevoelig zouden zijn 
voor aanbiedingen met 
geneesmiddelen, verliep de 
campagne grotendeels online. 
De boodschap is duidelijk: 
“Geneesmiddelen via internet? 
Surf niet met uw gezondheid!”. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
het dubbelzinnige symbool 
van de slang samen met de 
schaal van Hygieia. De schaal 
staat gewoonlijk symbool 

voor geneeskunde, welzijn 
en vertrouwen; de slang 
daarentegen die zich als een 
geniepig en gevaarlijk dier 
kan gedragen als ze wordt 
uitgedaagd, staat in dit geval 
voor de onbekende 
geneesmiddelenleverancier, 
waarvan wij noch de identiteit 
noch de intenties kennen.”

Hoe werd de campagne 
onthaald?

“Het is moeilijk om een exact 
cijfer op de resultaten te 
plakken tenzij men achteraf 
een rondvraag zou doen bij 
de doelgroep. Wij kunnen wel 
al zeggen dat de campagne 
een groot succes was, zowel 
bij de media als onze partners 
maar ook en vooral bij onze 
doelgroep, meerbepaald het 
grote publiek.

“Op de dynamische
minisite van de campagne, 
www.geneesmiddelen-via-
internet.be, kan iedereen 

zijn kennis testen en 
aanbevelingen terugvinden.

”

In oktober 2009 alleen al werd 
de minisite van de campagne 
www.geneesmiddelen-via-
internet.be ruim 491.179 keer 
bezocht **. Onze duidelijke 
boodschap, de kwaliteit van 
onze teksten en de voor zich 
sprekende symboliek van onze 
slang met een sissend geluid 
bij elk foutief antwoord, viel 
bij onze partners in de smaak. 
Het Agentschap werd zelfs 
gecontacteerd door buitenlandse 
instellingen die onze campagne 
nu gebruiken als referentie.”

* Bron: http://www.who.int/impact/FinalBrochureWHA2008a.pdf.    **Bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
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operatie Pangea ii of de Belgische deelname aan de 
internationale operatie ter bestrijding van de online verkoop van 
namaak genees middelen en andere illegale geneesmiddelen

Vragen aan
Roy Vancauwenberghe, 
inspecteur Speciale 
Onderzoekseenheid (SOE) 
van het FAGG.

Waar staat operatie Pangea II 
voor?

“In de strijd tegen 
namaakgeneesmiddelen en 
andere illegale geneesmiddelen 
is niet alleen een gecoördineerde 
aanpak tussen de verschillende 
betrokken instanties op 
nationaal niveau nodig, 
maar ook een doorgedreven 
internationale samenwerking 
gezien dergelijke illegale 
praktijken niet stoppen aan de 
grenzen.

Pangea II is zo een internationaal 
gecoördineerde actie die 
plaats vond van 16 tot 20 
november 2009, met focus 

 

“Operatie Pangea II brengt 
de gevaren van de aankoop 

van geneesmiddelen via 
internet, meer bepaald via 

het illegale circuit, onder de 
aandacht. De strijd tegen 

illegale geneesmiddelen is een 
prioriteit van de  

Belgische regering.
”

op de online verkoop van 
namaakgeneesmiddelen en 
andere illegale geneesmiddelen. 
Een dergelijke actie wil de 
gevaren van de aankoop van 
geneesmiddelen via internet, 
meer bepaald via het illegale 
circuit, onder de aandacht 
brengen. Deze operatie was 
de vijfde in rij en was opgezet 
door de Engelse bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit, 
MHRA. De operatie Pangea II 
werd gecoördineerd door 
Interpol onder de koepel van 
het IMPACT-initiatief van de 
WGO. Dit initiatief werd verder 
ondersteund door de Wereld 
Douane Organisatie, die de 
postverdeling verbonden aan 
internetbestellingen heeft 
onderzocht, en door de PFIPC. 
26 landen, waaronder België, 
werkten mee aan deze operatie.”

Hoe ging men te werk?

“Er werden een aantal 
internetsites die 
geneesmiddelen aanbieden 
gescreend. Opnieuw 
werd een opmerkelijke 
stijging van dergelijk sites 
vastgesteld. De operatie 
was gericht op de essentiële 
kenmerken van illegale 
internetsites, de aanbieders, 
de betalingssystemen en de 
levering van de bestellingen via 
postpakketten. Bij deze actie, 
hebben voor België de Douane, 
het FAGG en de Federale Politie 
intensief samengewerkt.”

Hoe staat België tegenover 
dergelijke operaties?

“De strijd tegen 
namaakgeneesmiddelen en 
andere illegale geneesmiddelen 
is een prioriteit van de Belgische 

regering en is opgenomen 
in het actieplan 2009-2010 
van de Staatssecretaris 
voor de Coördinatie van de 
fraudebestrijding, Carl Devlies. 
Het is de bedoeling te komen tot 
een intensere samenwerking en 
een gecoördineerde uitwisseling 
van informatie tussen de 
Douane, het FAGG, de Federale 
Politie, de FOD Economie en de 
FOD Justitie.”

Welke resultaten leverde 
Pangea II in België?

“We noteren hier de volgende 
resultaten:

De activiteiten van een vijftal •	
veilingsites die illegale 
geneesmiddelen aanboden, 
zijn stilgelegd. Voor een aantal 
andere loopt een onderzoek 
op internationaal niveau.
Op de Belgische nationale •	
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operatie Pangea ii of de Belgische deelname aan de 
internationale operatie ter bestrijding van de online verkoop van 
namaak genees middelen en andere illegale geneesmiddelen

uittekenen van een adequaat 
nationaal beleid.
Deze gecoördineerde •	
aanpak laat eveneens toe 
standaardprocedures uit te 
werken die de strijd tegen de 
farmaceutische criminaliteit 
efficiënter kunnen maken.
Er is dringende nood aan •	
een accurate regelgeving om 
de trafiek in doorvoer aan 
banden te leggen.
De resultaten tonen dat •	
vermageringsmiddelen, 
potentiestimulerende 
middelen, hormonale 
substanties en 
kalmeermiddelen het 
overgrote deel uitmaken 
van illegale trafiek en 
postzendingen. Dit is 
belangrijke informatie naar 
focus van het toekomstig 
beleid.”

uitgevoerd, en zijn 
onderzoeken door FOD 
Justitie opgestart in 
samenwerking met de 
Federale Politie.
De inbeslaggenomen •	
zendingen bleken vooral 
afkomstig uit India, 
Hongkong, USA, Egypte, 
China, Thailand en Brazilië.”

Hoe moet het nu verder?

“Wel, uit zo een gezamenlijke 
actie worden uiteraard een 
aantal besluiten getrokken:

De samenwerking tussen de •	
Postdiensten, de Douane, het 
FAGG en de Federale Politie 
laat toe een veel nauwkeuriger 
beeld te schetsen van de 
illegale internethandel en 
de illegale internationale 
trafiek van geneesmiddelen. 
Dit is onontbeerlijk voor het 

antibiotica, 
cholesterolverlagers, 
antidepressiva, 
bloeddrukverlagende 
geneesmiddelen en 
pijnstillers.

Op de luchthaven van Bierset •	
werd enkel doorvoer of transit 
vastgesteld. Een twintigtal 
zendingen met ongeveer 
20.000 doses werden, in 
samenwerking met andere 
Europese landen, geblokkeerd 
voor verder onderzoek:

ongeveer 5 % waren  -
namaakgeneesmiddelen;
30 % bestond uit  -
verboden psychotrope 
geneesmiddelen, 
belangrijke hoeveelheden 
illegale en vervalste 
vermageringskruiden van 
Chinese oorsprong;
ongeveer 50 % bestond uit  -
hormonale producten.

Op een aantal producten 
zijn kwalitatieve analyses 

luchthaven zijn een vijftigtal 
postpakketten, bestemd 
voor Belgische kopers, in 
beslaggenomen. In deze 
pakketten werden ongeveer 
9.500 tabletten of capsules 
gevonden die werden 
voorgesteld als:

erectiestimulerende  -
producten die als namaak 
kunnen worden beschouwd, 
5 %;
illegale vermageringsmiddelen  -
met vermoedelijk verboden 
en/of gevaarlijke stoffen, 
meer dan 35 %;
illegale hormonale of  -
prohormonale substanties 
met twijfelachtige kwaliteit, 
30 %;
middelen met  -
yohimbine bevattende, 
potentiestimulerende 
kruiden, 7 %;
efedrine als centraal  -
stimulerende doping, 3 %;
illegaal ingevoerde  -

 

“De resultaten tonen dat 
vermageringsmiddelen, 
potentiestimulerende 
middelen, hormonale 

substanties en 
kalmeermiddelen het 

overgrote deel uitmaken van 
illegale trafiek.

”
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Project Backlog
evolutie in 2009

EEr wordt al enkele jaren 

bijzondere aandacht besteed 

aan het wegwerken van onze 

achterstand. In 2009 werd 

dit geconcretiseerd door de 

goedkeuring van een nieuw 

actieplan. Dit actieplan werd 

aan de vergunninghouders 

bekendgemaakt per 

omzendbrief, en tijdens 

twee infosessies die werden 

georganiseerd in samenwerking 

met de farmaceutische 

industrie. Er kwam ook een 

mededeling via de @ctua van 

juli 2009.

Zoals de onderstaande 
grafieken aantonen, hebben de 
verscheidene acties geleid tot 
een indrukwekkende stijging 
van het aantal afgesloten 
dossiers in 2009, en het 
wegwerken van 
onze achterstand.

Een andere bijzonderheid voor 
het jaar 2009, in het kader 
van de verwerking van de 
VHB-dossiers, is de effectieve 
opsplitsing van het oude 
Departement Registratie in 
twee afdelingen: de Afdeling 
Marketing Authorisation 
(humaan) van het DG PRE 
vergunning en de Afdeling 
Marketing Authorisation – 
Variaties & Hernieuwingen 
van het DG POST vergunning. 
Gezien de behaalde resultaten 
mag het worden gezegd dat 
onze medewerkers meer dan 
goed zijn omgegaan met deze 
veranderingen.

Acties ondernomen in 2009

Spontane indiening van •	
zogenaamde “withdrawal 
letters” door de 
vergunninghouders; 
Volgens de betrokken 

dossiers 2007 2008 2009 evolutie 
2008-2009

iN 7.968 8.715 8.704 - 0.1 %

out 2.527 6.363 11.771 85 %

evolutie
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Risicoanalyse van de •	
achterstallige dossiers in de 
evaluatiefase; 
De Afdeling Evaluatoren 
organiseerde verschillende 
acties om de opgelopen 
achterstand in te halen. 
Een van die acties is onder 
meer een risicoanalyse van 
de te beoordelen dossiers 
aan de hand waarvan de 
evaluatieprioriteiten duidelijk 
kunnen worden bepaald. Dit 
type analyse werd eveneens 
gerealiseerd voor de dossiers 
betreffende PSUR en 
nationale RQ.
Worksharing; •	
De analisten ontwikkelden 
een “MRP-like”-procedure. 
Deze procedure laat toe om 
een beoordeling, uitgevoerd 
door een andere Europese 
Lidstaat, te gebruiken voor de 
goedkeuring van een dossier 
in België.

verkrijgen van de nodige 
administratieve documenten 
voor de afsluiting van 
een VHB-dossier, werd 
voorgesteld het K.B. van 14 
december 2006 aan te passen. 
Deze wijziging volgt op een 
omzendbrief betreffende 
de inactivatie, en houdt een 
automatische intrekking 
van de dossiers in, indien 
de nodige documenten niet 
binnen een termijn van zes 
maanden worden ingediend. 
Op advies van de Raad van 
State en omdat deze maatregel 
niet toelaat de wettelijk 
vastgelegde termijnen 
voor de behandeling van 
VHB-dossiers na te leven, 
moet de maximale termijn 
voor het verkrijgen van de 
nodige documenten voor de 
administratieve afsluiting 
worden aangepast.

Er werd een vereenvoudigde 
stroom op punt gesteld 
voor de behandeling van 
variatiedossiers, zonder 
impact op de administratieve 
documenten van een VHB.
Volledige evaluatie van de •	
SKP, de bijsluiter en de 
etikettering in het kader 
van de wetenschappelijke 
procedure; 
Om de tijd, die nodig is 
voor de administratieve 
afsluiting van VHB-dossiers, 
in te korten, werden de 
dossierbeheerders verzocht 
deze documenten tijdens 
de procedure te beoordelen. 
In het kader van deze 
evaluatie zullen maandelijkse 
indicatoren toelaten de meest 
frequente administratieve 
fouten naar voren te brengen.
Regelgeving voor intrekking •	
van geïnactiveerde dossiers; 
Gezien de soms lange 
wachttijden voor het 

procedure op punt gesteld 
voor dit type dossiers. In 
2009 bedroeg de gemiddelde 
behandelingsduur 
van de dossiers, via de 
vereenvoudigde procedure, 
25 dagen tussen de datum 
van indiening en de datum 
van afsluiting van het 
implementatiedossier.
Leesbaarheidstest – Risk •	
Based Approach voor 
geneesmiddelen vergund vóór 
1 mei 2005; 
Het FAGG ontwikkelde 
een evaluatie gebaseerd op 
risicoanalyse. Dit moet voor 
de evaluatoren de werklast 
verminderen, die veroorzaakt 
wordt door de conformering 
van de VHB ingediend vóór 
de inwerkingtreding van de 
nieuwe reglementering.
Afsluiting van dossiers zonder •	
impact op de “VHB light” (en 
de SKP, de bijsluiter en de 
etikettering) door het FAGG; 

industrie zou onze 
achterstand deels te 
wijten kunnen zijn aan de 
aanwezigheid van verouderde 
dossiers die niet langer 
moeten worden geëvalueerd, 
gezien de wetenschappelijke 
evolutie en de 
achtereenvolgens ingediende 
aanvragen. Het FAGG heeft 
dan ook een oproep aan 
de vergunninghouders 
gelanceerd om dergelijke 
dossiers terug te trekken, en 
er is een procedure op punt 
gesteld om de intrekking van 
deze achterhaalde dossiers te 
vergemakkelijken.
Implementatie van “referrals”, •	
“class labellings” en van 
andere Europese beslissingen 
en aanbevelingen; 
Om dossiers betreffende de 
implementatie van Europese 
beslissingen of aanbevelingen 
snel te kunnen behandelen, 
werd een vereenvoudigde 
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Project optimalisatie van de
communicatie van het FaGG

NNa het opstarten van 

de autonome Afdeling 

Communicatie van het 

Agentschap en het creëren 

van de verschillende 

communicatietools, is in 2009 

gestart met het optimaliseren 

van de bestaande realisaties.

De Afdeling Communicatie 
aan het woord:

Was een optimalisatie van de 
bestaande tools nu al nodig?

“Ook, en misschien zelfs 
vooral, binnen het domein 
communicatie is het heel 
belangrijk de nieuwe trends 
op te volgen. In 2007 stonden 
wij voor het uitbouwen van 

een autonome afdeling. Met 
beperkte middelen zijn wij 
er in geslaagd een logo en 
huisstijl uit te tekenen, een 
voorlopig intranet te creëren, 
en een interne en externe 
nieuwsbrief te lanceren. Wij 
zijn hierbij al geëvolueerd van 
papieren nieuwsbrieven naar 
“zware” mails met bijlagen 
in PDF-formaat, en het leek 
ons nu hoog tijd om over te 
schakelen naar de nieuwe trend 
van dynamische nieuwsbrieven 
onder de vorm van HTML. 

Eind 2009 kon binnen de 
afdeling de evaluatie van het 
luik optimalisatie van de interne 
communicatie worden afgerond. 
De resultaten ervan zullen begin 
2010 worden geïmplementeerd. 
Onze “geoptimaliseerde” taken 
zijn ook de kapstok van het 
strategisch communicatieplan 
van onze organisatie.”

Is het enkel de bedoeling 
de bestaande tools te 
optimaliseren?

“Uiteraard niet. Gezien het 
Agentschap een federale 
overheidsdienst is en bovendien 
de aard van ons takenpakket uit 
moeilijke en vaak vertrouwelijke 
gegevens bestaat, kunnen wij 
tot op vandaag zeggen dat 
communiceren van hieruit niet 
evident is. Bovendien hadden wij 
tot nu eerder een reactieve aanpak, 
maar wij evolueren. De eerste 
resultaten van netwerking binnen 
de wereld van journalisten wordt 
merkbaar door de aanzienlijke 
stijging van aandacht voor het 
FAGG, in zowel de geschreven als 
de audiovisuele media. In 2009 
noteerden wij ook onze eerste 
geslaagde informatiecampagne die 
onder heel wat media-aandacht en 
in aanwezigheid van de Minister 
van Volksgezondheid werd 
gelanceerd.”
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Project optimalisatie van de
communicatie van het FaGG

Voor de mediacontacten zijn 
er voor begin 2010 nu al twee 
persconferenties gepland:

de lancering van de •	
internetsite met de 
bijsluiters en de SKP van 
geneesmiddelen;
de gecoördineerde aanpak •	
van namaakgeneesmiddelen 
en andere illegale 
geneesmiddelen.”

“Eind 2009 werd binnen
de afdeling de evaluatie van 
het luik optimalisatie van 
de interne communicatie

afgerond.
”

En hoe moet het nu verder?

“Voor het luik interne 
communicatie is de 
denkoefening opgestart om tot 
een performanter intranet te 
komen. Wij willen een degelijke 
zoekfunctie en gezien de 
implementatie van het nieuwe 
organogram en de volledige 
invulling van het management, 
moet nu ook alle zogenaamde 
businessinformatie hier zijn 
plaats krijgen. 
Voor de optimalisatie van 
het externe luik zal worden 
gestart met het duidelijk 
in kaart brengen van de 
diverse doelgroepen van ons 
Agentschap. 

“Voor de optimalisatie 
van het externe luik worden 
de diverse doelgroepen van 
ons Agentschap duidelijk in 

kaart gebracht.
”
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“Resultaten”
in 2009
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Pijler 1, dG PRe vergunning of alle activiteiten vóór de
eerste vergunning voor het in de handel brengen van een
geneesmiddel of gezondheidsproduct

2009 was een jaar waar de nadruk 
lag op het inventariseren van de 
taken, het rationaliseren van de 
processen en het bepalen van 
de prioriteiten, in samenspraak 
met de betrokken stakeholders. 
wij hebben een zeer positieve 
inhaalbeweging gerealiseerd in 
het behandelen van achterstallige 
dossiers door de afdelingen 
Marketing authorisation 
(humaan), Geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en 
evaluatoren. ik ben dan ook alle 
medewerkers oprecht dankbaar 
voor hun inzet, zowel bij het 
implementeren van deze nieuwe 
organisatie - wat voor sommigen 
toch een niet te onderschatten 
aanpassing was op persoonlijk 
vlak, alsook voor hun sterke wil en 
blijvend doorzettingsvermogen 
om de achterstallige dossiers weg 
te werken.

het monitoren van de activiteiten 
van de medewerkers liet mij 

De Directeur-generaal, 
Greet Musch, 
aan het woord.

“in de loop van 2009 werd het 
nieuw uitgetekende organogram 
van het dG PRe vergunning 
succesvol geïmplementeerd. 
Naast twee nieuwe stafdiensten, 
Management ondersteuning 
en wetenschappelijk advies & 
Kennismanagement, werden de 
vier operationele afdelingen: R&d 
(humaan), Marketing authorisation 
(humaan), Geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik 
en evaluatoren, geïnstalleerd. 
Gezien het specifieke karakter 
van de activiteiten werden ook 
twee operationele eenheden 
ingebouwd: de eenheid 
homeopathie & Fytotherapie en 
de eenheid ter ondersteuning 
van de Farmacopeecommissie en 
de aflevering van vergunningen 
voor grondstoffen gebruikt door 
officina-apothekers.

toe de nood aan bijkomende 
profielen correct in te schatten. 
dit is noodzakelijk om, na het 
stabiliseren van de huidige 
situatie, de volgende stap 
te kunnen zetten naar een 
heroriëntering van de middelen, 
in lijn met de ontwikkelingen 
aangekondigd in de Road Maps 
van het eMa en de hMa enerzijds, 
en met de uitbouw van de 
speerpunten en de aanverwante 
expertisedomeinen binnen het 
FaGG anderzijds. het is onze 
bedoeling al een belangrijk deel 
van deze nieuwe medewerkers 
aan boord te hebben in de loop 
van 2010. Bovendien zal in 2010 
de aanstelling van het middle 
management plaatsvinden, wat 
zal toelaten het managementteam 
van het dG PRe vergunning te 
vervolledigen.

het is voor mij nu al duidelijk dat 
2010 een uitdagend jaar voor het 
dG PRe vergunning zal worden. 

er zal een correct evenwicht 
moeten worden gevonden om 
de effectieve dienstverlening op 
een succesvolle manier verder 
te zetten, en tegelijk de rol van 
het Belgische Voorzitterschap 
van de eu zo goed mogelijk 
waar te nemen. het dG PRe 
vergunning zal hierbij instaan 
voor talrijke formele en informele 
vergaderingen. in 2010 zal 
ook zeer actief worden verder 
gewerkt aan de uitbouw van de 
regulatoire en wetenschappelijke 
kennisdomeinen, door de 
implementatie van een 
kennismanagementsysteem en de 
groei van de wta-dienstverlening.

ik kijk er dan ook echt naar uit om 
samen met alle medewerkers van 
mijn dG, al de collega’s van het 
FaGG en alle betrokken actoren 
op het terrein, een volgende stap 
voorwaarts te kunnen maken in 
het uiteindelijke belang van de 
patiënt.”
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Afdeling R&D

(humaan)

Afdeling

Marketing Authorisation

(humaan)

Afdeling Geneesmiddelen

voor diergeneeskundig

gebruik

Afdeling Evaluatoren

DG PRE
vergunning



van senior evaluator “kwaliteit” 

naar verantwoordelijke van het 

Departement R&D (onderzoek 

en ontwikkeling) binnen 

het Directoraat-generaal 

Geneesmiddelen van de FOD 

Volksgezondheid, later het 

FAGG. Greet is bovendien lid 

van de Clinical Trial Facilitation 

Group (CTFG) en lid van de 

werkgroep van de Europese 

Commissie voor klinische 

studies.

Op 21 januari 2009 maakte 

de Administrateur-generaal 

bekend dat Greet Musch binnen 

het FAGG werd aangesteld als 

Directeur-generaal van het DG 

PRE vergunning.

Greet Musch is 

industrieapotheker en 

behaalde haar doctoraat in 

Farmaceutische en Biomedische 

Wetenschappen aan de VUB 

in 1990. Greet volgde ook 

een managementopleiding 

bij Vlerick in 1994 en een 

PUMP-opleiding georganiseerd 

door de FOD P&O in 2003.

Na acht jaar ervaring binnen de 

farmaceutische industrie, in het 

domein van wetenschappelijk 

onderzoek, als verantwoordelijke 

van de chemische en 

farmaceutische, analytische 

activiteiten in de ontwikkeling 

van innovatieve geneesmiddelen, 

trad Greet in dienst binnen de 

publieke sector. Zij groeide door 
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afdeling R&d (humaan)

De Afdeling R&D (humaan) is 
binnen het nieuwe organogram 
de logische opvolger van het 
vroegere Departement R&D 
(onderzoek en ontwikkeling). 
Deze afdeling staat in voor de 
behandeling en opvolging van 
aanvragen voor het uitvoeren 
van klinische studies in 
België. Het gaat hier zowel 
om aanvragen voor de eerste 
toediening van een nieuw 
geneesmiddel aan menselijke 
personen (first in human), 
als om aanvragen voor de 
zeer uitgebreide proeven 
met geneesmiddelen die 
verder gevorderd zijn in hun 
ontwikkeling.

De basistaak van de 
Afdeling R&D (humaan) 
is het beschermen van de 
deelnemers aan klinische 
studies. Dit gebeurt door een 
grondige evaluatie van de 
kwaliteit en de veiligheid van 
de geneesmiddelen, die voor 
onderzoek gebruikt worden in 
deze klinische studies. Samen 
met de Ethische comités worden 
de risico’s en de baten van 
elke studie bekeken, en indien 
nodig wordt verdere informatie 
opgevraagd bij de opdrachtgever 
van de studie. Indien de 
veiligheid van de proefpersonen 
niet kan worden gegarandeerd, 
kan de studie niet doorgaan.

Naast deze basistaak stimuleert 
de Afdeling R&D (humaan) de 
ontwikkeling van innovatieve 
geneesmiddelen, en dit vooral 
door het goedkeuringsproces 
van de klinische studies zo vlot 
mogelijk te laten verlopen.

De Afdeling R&D (humaan) 
staat in voor:

het ontvangen, controleren, •	
behandelen en goedkeuren 
van aanvragen voor klinische 
onderzoeksactiviteiten;
het inschatten van het •	
risico van elke studie en het 
bekomen van een adequate 
beoordeling van de aanvragen;
het opvolgen van de •	
goedkeurde aanvragen 
door het behandelen van 
wijzigingen (amendementen) 
en het opvolgen van 
bijvoorbeeld rapporten over 
bijwerkingen, jaarlijkse 
veiligheidsverslagen en 
meldingen van (voortijdige) 
stopzetting;
de behandeling van de •	
aanvragen betreffende 
Programma’s voor schrijnende 
nood (Compassionate Use) en 
Medische noodprogramma’s.

De Afdeling R&D (humaan) in 
2009

Op Europees vlak bleef België 
duidelijk aanwezig binnen de 
Europese overlegstructuren 
rond klinische studies, zoals 
in de CTFG. Binnen deze 
structuur werd een tweedaagse 
workshop georganiseerd rond 
twee speerpunten van het FAGG: 
EARLY PHASE DEVELOPMENT 
of vroege fase ontwikkeling 
en ONCOLOGIE. De afdeling 
werkte ook actief mee in de 
pilootfase van de Voluntary 
Harmonised Procedure, een 
project dat een Europese 
indieningsprocedure voor 
multinationale klinische studies 
uitbouwt.

Op Belgisch niveau werd het 
regelmatig overleg met de 
partners voortgezet. Er werden 
verschillende overlegmeetings 
met de opdrachtgevers van 

Afdeling R&D

(humaan)

Afdeling

Marketing Authorisation

(humaan)

Afdeling Geneesmiddelen

voor diergeneeskundig

gebruik

Afdeling Evaluatoren
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afdeling R&d (humaan)

In 2009 werd een daling van het 
aantal aanvragen voor klinische 
studies waargenomen. Het 
aantal amendementen bleef, 
ondanks deze daling, nog steeds 
stijgen. Het percentage fase I 
studies en niet-commerciële 
(academische) proeven bleef 
stabiel.

Intern werd de samenwerking 
verder uitgebouwd, bijvoorbeeld 
rond het behandelen van 
rapporten van bijwerkingen, de 
inspecties rond de uitvoering 
van klinische studies, en de 
verwachtingen rond productie 
van geneesmiddelen voor 
onderzoek. In de loop van 2010 
zal dit worden geconcretiseerd 
in een aantal omzendbrieven 
aan de specifieke doelgroepen.

klinische studies georganiseerd, 
om de procedures te 
verduidelijken en de vereisten 
van het FAGG toe te lichten. 
Met een aantal fabrikanten van 
geneesmiddelen voor onderzoek 
werd een pilootproject opgestart 
om het declaratiesysteem te 
vergemakkelijken.

Ook met de Ethische comités 
vond frequent overleg plaats, 
zowel algemeen als voor 
individuele dossiers, en werden 
een aantal informatiesessies 
georganiseerd voor de volledig 
erkende Ethische comités. 
Op dit overleg werden de 
elementen ter harmonisatie 
en verbetering van de actuele 
situatie besproken. Parallel 
werd ook overleg gestart over de 
rol en verantwoordelijkheden 
van zowel het FAGG als de 
Ethische comités binnen de 
goedkeuringsprocedure van 
klinische studies.

2007 2008 2009 evolutie 
2008-2009

originele aanvragen/volledige dossiers 
voor klinische studies 560 633 527 - 17 %

amendementen/wijzigingen aan originele 
dossiers 1.214 1.504 1.547 + 3 %

Verhouding dossiers inzake fase i studies 
op het totaal aantal aanvragen 24 % 26 % 25 % - 1 %  

Niet-commerciële
(academische) aanvragen 7 % 7 % 7 % stabiel

Behandeling van de aanvragen binnen 
de wettelijk bepaalde tijdslijnen 
(15-28 kalenderdagen)

95 % 97 % 95 % - 2 %

Programma’s voor schrijnende nood - 4 10 + 150 %

Medische noodprogramma’s - 37 36 - 3 %

enkele cijfers
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afdeling Marketing authorisation (humaan)

De nieuwe Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) ging 
van start op 1 juli 2009 na een 
korte transitieperiode. De 
structuur van de afdeling is in 
volle uitbouw en is momenteel 
verdeeld in drie cellen in functie 
van de takenpakketten:

Cel MRP/DCP/NP; •	
Deze cel staat in voor het 
verlenen van de eerste 
nationale VHB van een 
geneesmiddel volgens de 
wederzijdse erkenning (MRP), 
de gedecentraliseerde (DCP) 
en nationale (NP) procedure. 
Deze drie verschillende 
procedures worden beschreven 
in het K.B. van 14 december 
2006. De taken van deze cel 
richten zich op de validatie, de 
opvolging en het afsluiten van 
de verschillende procedures, 
en op het behandelen van de 
Active Substance Master Files 
(ASMF).

Cel CP; •	
Deze cel staat in voor de 
opvolging van de centrale 
procedure (CP), voor zowel 
nieuwe aanvragen als voor 
variaties en hernieuwingen 
waarvoor echter geen 
nationale VHB wordt 
afgeleverd. De taken van deze 
cel zijn vooral gericht op de 
opvolging van de dossiers 
tijdens de evaluatiefase. 

Cel ASMF; •	
Deze cel staat in voor het 
opvolgen van de ASMF.

Terugblik op een succesvolle 
transitie

Eind februari 2009 werd het 
startsein gegeven voor de 
splitsing van het vroegere 
Departement Registratie, 
in de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) binnen 

het DG PRE vergunning 
en de Afdeling Marketing 
Authorisation - Variaties & 
Hernieuwingen binnen het 
DG POST vergunning.

Het vroegere Departement 
Registratie bestond uit drie 
subeenheden:

Dispatching, voor ontvangst •	
en validatie van de dossiers;
Beheer, voor het beheren van •	
de dossiers;
Afsluiting, voor het •	
administratief afsluiten van 
de dossiers en de aflevering 
van de VHB.

Voor de splitsing in de twee 
bovenvermelde afdelingen 
moesten niet alleen de 
takenpakketten van de 
medewerkers worden herzien, 
maar ook nieuwe functionele 
teams worden opgericht.

Tijdens het eerste semester van 
2009 werkte het transitieteam, 
samengesteld uit de stafleden 
van het vroegere Departement 
Registratie, nauw samen om 
een gefaseerd actieplan op 
te stellen. Dit actieplan werd 
uitvoerig besproken en tenslotte 
gevalideerd door de betrokken 
Directeurs-generaal. Tijdens 
deze validatie lag de focus op het 
garanderen van de output van 
de dossiers en het handhaven 
van het actieplan van het project 
Backlog.

Afdeling Marketing

Authorisation

(humaan)

Afdeling R&D

(humaan)

Afdeling

Marketing Authorisation

(humaan)

Afdeling Geneesmiddelen

voor diergeneeskundig

gebruik

Afdeling Evaluatoren

DG PRE
vergunning
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team blijft de aanvragen 
binnen de wettelijke 
voorziene termijn van 
dertig dagen af te sluiten. 
Dit is niet steeds mogelijk, 
maar toch streeft dit heel 
gemotiveerde team elke 
dag opnieuw om deze 
doorlooptijd te respecteren.

van aanvragen tot VHB, 
ingediend in het kader 
van een MRP, DCP of NP. 
Gedurende de tweede 
helft van 2009 werd dit 
team grondig opgeleid. 
Er is werk gemaakt van 
het afsluiten van 23 van de                         
27 achterstallige clusters.        
De grote uitdaging van dit 

de evaluatiefase te laten 
uitvoeren, met als doel 
het aantal vragenrondes 
tijdens het afsluitingsproces 
te beperken, met kortere 
doorlooptijden als resultaat.
Afsluiting;  -
Het team Afsluiting is 
verantwoordelijk voor het 
administratief afsluiten 

Wat doen wij?

Cel MRP/DCP/NP; •	
Binnen deze cel 
onderscheiden wij twee teams:

Validatie – Beheer;  -
Dit team bestaat uit 
vijf dossierbeheerders 
en vijf administratieve 
medewerkers die de 
validatie en opvolging 
van de nieuwe aanvragen 
tot VHB volgens de 
procedures MRP, DCP en 
NP in goede banen leiden. 
De medewerkers kregen 
hiervoor de nodige training. 
Binnen het team werd 
vanaf september 2009 één 
van de projecten van het 
Backlog-actieplan, namelijk 
evaluatie van SKP/bijsluiter 
en verpakkingsteksten, 
met glans ingevoerd. Dit 
project werd ingevoerd 
om de administratieve 
controles simultaan aan 

overzicht afdeling Marketing authorisation (humaan)
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eenheid homeopathie 
& Fytotherapie 

Opmerking: de algemeenheden die 
in dit jaarverslag worden beschreven 
voor VHB zijn grotendeels ook 
van toepassing op de registraties 
die specifiek zijn voor sommige 
homeopathische geneesmiddelen en 
traditionele kruidengeneesmiddelen.

De rol van de Eenheid 
Homeopathie & Fytotherapie 
is het verlenen en het opvolgen 
van de registraties en VHB van 
homeopathische geneesmiddelen 
en kruidengeneesmiddelen. 
Deze eenheid is belast met 
het evalueren en beheren, in 
de brede zin van het woord, 
van dossiers tot aanvraag van 
de registratie en de VHB van 
homeopathische geneesmiddelen 
en kruidengeneesmiddelen, 
en met de behandeling van 
de aanvragen van wijziging 
van deze registraties en 

Cel CP; •	
Binnen deze cel zijn twee 
dossierbeheerders actief die 
niet alleen de opvolging van 
de CP-dossiers garanderen, 
maar ook een actieve 
bijdrage leveren aan de twee 
speerpunten ONCOLOGIE 
en VACCINS. Om deze 
dossierbeheerders toe te 
laten op een efficiënte manier 
te functioneren, werd de 
nodige training voorzien 
en worden nauwe formele 
overlegmomenten met 
het Belgische CHMP-lid 
ingebouwd. Binnen deze cel 
werken ook drie medewerkers 
aan de achterstand binnen 
de opvolging van de Follow 
Up Measures (FUM). In het 
tweede semester van 2009 zijn 
46 van de 61 achterstallige 
FUM weggewerkt.

Cel ASMF; •	
Deze cel is verantwoordelijk 
voor het administratief 
opvolgen van de ASMF. De 
evaluatie van deze ASMF 
loopt parallel met de aanvraag 
tot VHB van het afgewerkt 
product. Deze cel kon in het 
tweede semester van 2009 alle 
achterstand wegwerken.

overzicht asMF dossiers
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Kruidengeneesmiddelen

Een kruidengeneesmiddel is 
elk geneesmiddel voor menselijk 
gebruik dat als werkzame 
bestanddelen uitsluitend een of meer 
kruidensubstanties, een of meer 
kruidenpreparaten of een combinatie 
van een of meer kruidensubstanties 
en een of meer kruidenpreparaten 
bevat **.

Conform de bepalingen van 
het K.B. van 14 december 2006 
bestaan er drie procedures 
om een registratie of 
VHB toe te kennen voor 
kruidengeneesmiddelen:

de volledige procedure;•	
de Well Established •	
Use-procedure;
een specifieke procedure •	
voor traditionele (TU) 
kruidengeneesmiddelen zoals 
bedoeld in artikel 43 van dat 
besluit.

vergunning ervan. Ongeveer 
18.000 homeopathische 
geneesmiddelen werden 
genotificeerd, en de gefaseerde 
registratieprocedure loopt volop.

De Eenheid Homeopathie 
& Fytotherapie verzekert de 
opvolging van de aanvragen 
tot wijziging van de inhoud 
van de notificatie van de 
genotificeerde homeopathische 
geneesmiddelen die nog niet 
geregistreerd/vergund zijn. 
Elk nieuw homeopathisch 
geneesmiddel dat niet is 
genotificeerd, moet worden 
geregistreerd/vergund alvorens 
in de handel te brengen. Hiertoe 
zijn twee procedures beschreven 
in het K.B. van 14 december 
2006. Momenteel lopen er 
diverse registratieprocedures en 
procedures tot het verkrijgen 
van een VHB. De HCG 
speelt een cruciale rol in de 
behandeling van deze dossiers.

Homeopathische 
geneesmiddelen

Een homeopathisch 
geneesmiddel is elk geneesmiddel 
dat volgens een homeopathisch 
fabricageprocedé dat beschreven is 
in de Europese Farmacopee of, bij 
ontstentenis daarvan, in één van 
de in de Europese Lidstaten officieel 
in gebruik zijnde farmacopee, 
uit substanties, genaamd 
homeopathische stamproducten, 
wordt verkregen*.

Homeopathische 
geneesmiddelen zijn sinds vele 
jaren op de markt. De regelgever 
heeft maatregelen genomen 
om deze markt te controleren, 
rekening houdende met de 
evolutie op Europees niveau. 
In België moesten in een eerste 
fase alle homeopathische 
geneesmiddelen die op de markt 
waren, worden genotificeerd ter 
voorbereiding van de registratie/

bestaande VHB. Verschillende 
dossierbeheerders en experten 
staan in voor het beheer van 
de dossiers en de evaluatie 
van de kwaliteit, de veiligheid 
en de doeltreffendheid. De 
eenheid werkt ook mee aan het 
verstrekken van WTA.

De Eenheid Homeopathie & 
Fytotherapie coördineert de 
werkzaamheden en verzekert het 
secretariaat van twee autonome 
commissies:

Commissie voor •	
homeopathische 
geneesmiddelen 
voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik 
(HCG);
Commissie voor •	
kruidengeneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (CKG).

* en ** Bron: wet van 25 maart 1964.

De Eenheid Homeopathie 
& Fytotherapie is belast met 
het evalueren en beheren 
van deze dossiers, alsook 
met de behandeling van de 
aanvragen voor wijzigingen 
aan registraties en VHB voor 
kruidengeneesmiddelen. 
Een dossierbeheerder en 
verschillende experten werken 
hiertoe nauw samen met de 
CKG.
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de interactie met de •	
Gemengde Commissie van 
het FAGG waarvoor de CKG 
expertadviezen verstrekt;
de voorbereiding van •	
wetenschappelijke adviezen;
de link met de activiteiten •	
van het HMPC waaronder 
ook de voorbereiding van 
de monografieën door de 
experten;
samenwerking met het DG •	
Dier-Plant-Voeding van de 
FOD Volksgezondheid.

Voor het notificatieproject 
werden amper 125 notificaties 
ingediend door twaalf 
verschillende bedrijven, 
waaronder slechts twee 
niet-farmaceutische bedrijven.

Begin 2008 werd een autonome 
commissie opgericht, de CKG, 
die haar activiteiten verder 
zette in 2009. De Commissie 
kwam vier keer bijeen en 
verzekerde de continuïteit van 
de lopende dossiers via een 
aantal schriftelijke procedures 
en behandelde:

de toekenning van de •	
zes eerste registraties 
voor traditionele 
kruidengeneesmiddelen in 
België;
de opvolging van de dossiers •	
met betrekking tot nieuw 
ingediende aanvragen en 
tot lopende aanvragen, 
en dit zowel voor nieuwe 
registraties/vergunningen als 
voor variaties;
de verdere opvolging van het •	
TU-notificatie-project met 
de publicatie van het K.B. van    
28 juni 2009;

gepubliceerd voor publieke 
consultatie;  
de EDQM-HMM, voor  -
de algemene monografie 
met betrekking tot de 
bereidingsmethodes 
van homeopathische 
stamproducten en de 
deconcentratie;
de behandeling van  -
aanvragen tot wijziging van 
notificaties.

In 2009 vonden ook twee 
belangrijke vergaderingen 
met de stakeholders plaats, 
met op de agenda de 
kalenders van indiening 
en de cross-verwijzingen 
in CTD-formaat voor 
homeopathische 
geneesmiddelen.

finalisatie van een  -
verklarende nota 
betreffende de module 5 
gegevens voor zowel de 
vereenvoudigde als de 
volledige procedure.

De voorbereiding van en de •	
interactie met:

de HMPWG door deelname  -
aan twee vergaderingen op 
Europees niveau. België 
treedt er op als rapporteur 
voor de projecten First 
Safe Dilution (FSD) en 
Rechtvaardiging van het 
homeopathische gebruik.  
Er is verder ook afstemming 
voor thema’s met 
betrekking tot de kwaliteit, 
waaronder stabiliteit. De 
eenheid coördineerde 
twee werkgroepen met 
betrekking tot de twee 
projecten en er zijn vier 
ontwerpdocumenten* op 
de internetsite van HMA 

enkele cijfers

In 2009 kwam de HCG elf keer 
bijeen.
De Commissie behandelde:

De opvolging van de testfase:•	
128 beoordelingsrapporten  -
(inclusief 
publiciteitsdossiers) van 
module 3 en antwoorden op 
vragen;
twintig  -
beoordelingsrapporten 
(inclusief 
publiciteitsdossiers) van 
module 5;
zestien aanvragen van het  -
bedrijf tot verlenging van de 
antwoordtermijnen;
twaalf aanvragen voor  -
wijzigingen aan notificatie;
opstellen van  -
standaardcommentaren met 
betrekking tot de diverse 
aspecten van module 3;

* Bron: http://www.hma.eu/79.html.
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 voor MRP en DCP tot het 

verkrijgen van een VHB zijn 
ongeveer stabiel gebleven:

550 dossiers, NP; -
33 dossiers, MRP; -
zestien dossiers, DCP; -

evaluatie van acht aanvragen •	
voor het bekomen van TGV.

(Co-)rapporteurships:

Gedurende 2009 was België •	
actief als (co-)rapporteur in: 

zeven CP voor nieuwe  -
geneesmiddelen;
zeventien CP voor variaties; -
vijf arbitrageprocedures. -

afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Voor het zesde jaar op rij 
is het aantal afgesloten 
dossiers voor het verkrijgen 
van een VHB binnen de 
Afdeling Geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig 
gebruik, groter dan het aantal 
nieuwe ingediende dossiers. 
Nochtans noteren wij een zeer 
sterke stijging van het aantal 
binnenkomende dossiers voor 
diergeneesmiddelen. In 2009 
was er vooral een sterke stijging 
van het aantal type IA-variaties.

Om de backlog aan openstaande 
dossiers verder te verminderen, 
werden in 2009 de volgende 
maatregelen genomen:

op 1 september 2009 werd •	
de Afdeling Geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig 
gebruik versterkt met één 
dossierbeheerder en één 
administratieve assistent;
op 1 september 2009 werd •	
er een contract afgesloten 
met een externe expert voor 
de evaluatie van de NP voor 
hernieuwingen;
de samenwerking met het •	
CODA voor de evaluatie van 
de kwaliteitsdossiers voor 
vaccins werd verlengd.

2007 2008 2009 evolutie 2008-2009

totaal aantal binnengekomen 
dossiers 829 1.138 1.746 + 53 %

totaal aantal afgesloten dossiers 915 1.654 1.810 + 9 %

Afdeling R&D

(humaan)

Afdeling

Marketing Authorisation

(humaan)

Afdeling Geneesmiddelen

voor diergeneeskundig

gebruik

Afdeling Evaluatoren

DG PRE
vergunning

enkele cijfers
Dossiers:

Vergaderingen:

elf plenaire vergaderingen •	
van de Commissie voor 
geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik;
elf vergaderingen van het •	
Bureau van de Commissie.

Aantal behandelde dossiers 
door de Commissie voor 
geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik:

stijging van 8 % van de •	
evaluatierapporten voor NP 
tot het verkrijgen van een 
VHB tegenover in 2008. 
Het aantal besproken dossiers 
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afdeling evaluatoren

Gezien gelijkaardige 
wetenschappelijke expertise 
vereist is voor de evaluatie 
van dossiers, beheerd door de 
verschillende afdelingen van het 
FAGG, werd gekozen om deze 
expertise te centraliseren binnen 
de Afdeling Evaluatoren. De 
evaluatoren specialiseren zich in 
de relevante wetenschappelijke 
domeinen ten dienste van de 
verschillende andere afdelingen 
van het FAGG.

Binnen deze afdeling werken 
volgende groepen:

chemische, biologische en •	
farmaceutische evaluatoren;
niet-klinische evaluatoren;•	
klinische evaluatoren;•	
diergeneeskundige •	
evaluatoren.

Evaluatietaken en 
prioriteitstelling

Het is niet mogelijk om binnen 
het FAGG alle binnenkomende 
dossiers zelf te evalueren. Op 
basis van een risicoanalyse 
wordt een onderscheid gemaakt 
tussen dossiers die:

volledig moeten worden •	
geëvalueerd;
waar een verkorte evaluatie •	
volstaat;
waar geen eigen evaluatie •	
nodig is.

Deze analyse houdt rekening 
met het risico voor de 
Volksgezondheid, de 
verantwoordelijkheid van het 
FAGG, de evaluatie door het 
EMA of door de bevoegde 
geneesmiddelenautoriteiten van 
de andere Europese Lidstaten, 
en met de domeinen waarin het 
FAGG zich wil profileren.

Overzicht van de belangrijkste 
evaluatietaken

CTA humaan:•	
initiële studie en  -
amendementen;
kwaliteit en niet-klinische  -
aspecten.

VHB:•	
humaan en  -
diergeneeskundig;
eerste aanvraag, type II  -
variaties en hernieuwingen;
DCP, MRP, CP en NP. -

WTA:•	
humaan en  -
diergeneeskundig;
nationaal en Europees. -

Risk Management Plans:•	
humaan en  -
diergeneeskundig.

PIP.•	

Backlog actieplan

De doelstelling van het Backlog 
actieplan is de achterstand bij 
de evaluatie van NP tegen eind 
2010:

volledig weg te werken •	
voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik;
significant te reduceren •	
voor diergeneeskundige 
geneesmiddelen.

Als onderdeel van het actieplan 
werd onder andere het aantal 
eigen evaluaties van dossiers die 
eerder al werden geëvalueerd 
door een andere Europese 
Lidstaat, verminderd. In 2009 
is het aantal dossiers dat wacht 
op evaluatie significant gedaald. 
De resultaten bevestigen dat 
de doelstelling voor eind 2010 
realistisch is.

Afdeling R&D

(humaan)

Afdeling

Marketing Authorisation

(humaan)

Afdeling Geneesmiddelen

voor diergeneeskundig

gebruik

Afdeling Evaluatoren

DG PRE
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bijhorende wetenschappelijke 
werkgroepen bijvoorbeeld 
door mee te werken aan 
nieuwe richtsnoeren;
algemene ondersteuning •	
van het FAGG door het 
coördineren van, of het 
meewerken aan projecten 
zoals de speerpunten, en 
het beantwoorden van 
wetenschappelijk vragen;
harmonisatie van de •	
evaluatierapporten 
bijvoorbeeld door het 
implementeren van een 
peer review systeem 
en de afstemming op 
interne, wetenschappelijke 
vergaderingen;
training om de relevante •	
expertise up-to-date te 
houden.

Andere taken van de evaluatoren

Na de evaluatie van 
wetenschappelijke gegevens 
zijn de belangrijkste taken van 
de evaluatoren de bijdrage aan 
nationale en internationale 
wetenschappelijke comités 
en de actieve deelname aan 
projecten ter ondersteuning 
van het FAGG. De Afdeling 
Evaluatoren vertegenwoordigt 
het FAGG in vier van de vijf 
wetenschappelijke comités 
binnen het EMA en hun 
essentiële werkgroepen. 
Ook drie van de vier 
speerpuntcoördinatoren van 
het FAGG werken binnen deze 
afdeling. Het gaat hier om:

deelname aan •	
wetenschappelijke 
comités bijvoorbeeld door 
presentatie en bespreking 
van evaluatierapporten, en 
aan de activiteiten van de 

Taakverdeling evaluatoren (gemiddeld)

 Evaluatie
 Wetenschappelijke comités
 Ondersteuning FAGG
 Harmonisatie
 Training
 Andere

FAGG ~
 jaarverslag 2009

47



Pijler 2, dG Post vergunning of alle activiteiten na de eerste 
vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel 
of gezondheidsproduct

De Directeur-generaal, 
Vanessa Binamé,
aan het woord.

“Mijn nieuwe functie als 
directeur-generaal is voor mij een 
ware uitdaging. de overheidssector 
voelt steeds meer de druk van de 
groeiende verwachtingen van de 
gebruikers, moet steeds efficiënter 
werken en daarbij rekening 
houden met strikte budgettaire 
verplichtingen. dit vraagt dan ook 
om grote aanpassingen zoals:

rationalisering van •	
de organisaties en 
vereenvoudiging van de 
procedures;
responsabilisering en •	
prestatiemeting van de 
betrokkenen;
zeer strikte opvolging en •	
sturing;
verbetering van de kwaliteit •	
van de dienstverlening en de 
relaties met de gebruikers.

sinds ik in functie ben getreden, 
ontbreekt het niet aan nieuwe 
uitdagingen. ik leer steeds bij 
dankzij mijn medewerkers, 
allemaal specialisten in hun 
vakgebied, die mij met veel 
geduld hun specialisaties 
hebben uitgelegd en mij hebben 
ingewijd in hun wereld. het is 
uiteraard niet altijd evident want 
wij moeten continu rekening 
houden met onze verplichtingen 
en beperkingen. om onze 
doelstellingen te bereiken, vergt 
het soms tonnen energie en meer 
tijd dan voorzien, maar ik laat mij 
daardoor niet tegenhouden.

Zoals velen ben ik van mening dat 
wij een doeltreffend agentschap 
moeten zijn dat in dienst staat 
van de ganse bevolking, en van 
de patiënten in het bijzonder. 
Binnen het dG Post vergunning 
moeten nog talrijke zaken 
worden gerealiseerd. Gaande 
van de vereenvoudiging van de 

administratieve procedures tot 
de ontwikkeling van het domein 
van de medische hulpmiddelen, 
over de verbetering van de 
informatie die wij aan de 
patiënten verstrekken, tot een 
verhoogde farmacovigilantie 
voor nieuwe geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten. tot 
slot zijn er ook nog de nieuwe 
bevoegdheden van het agentschap 
in verband met menselijk 
lichaamsmateriaal.

eind 2009 was voor mijn 
medewerkers een uiterst 
drukke periode. dankzij 
hun enthousiasme, 
doorzettingsvermogen en 
kwalitatief werk, werden 
talrijke projecten tot een goed 
einde gebracht. Zo was er 
de inwerkingtreding van de 
nieuwe reglementering inzake 
variaties, de invoering van een 
risicoanalyse voor de beoordeling 
van RQ, de voorbereiding van de 

publicatie van de sKP en van de  
bijsluiters op onze internetsite, 
en de inwerkingtreding van 
de wet inzake menselijk 
lichaamsmateriaal. en ik kan u 
nu al vertellen dat het jaar 2010 
niet minder druk zal zijn!

ik wil ook graag van deze 
gelegenheid gebruik maken 
om mijn dank te betuigen 
aan de verscheidene 
vertegenwoordigers van de 
sector die hebben meegewerkt 
aan onze verbeterings- en 
ontwikkelingsprojecten. 
wij hebben een partnership 
uitgebouwd en trachten samen 
oplossingen te vinden die 
realistisch zijn voor beide partijen. 
het is zeer belangrijk dat onze 
beslissingen rekening houden 
met de realiteit op het terrein. 
het zou niet opportuun zijn om 
maatregelen te treffen die in 
de praktijk niet kunnen worden 
uitgevoerd. in dat opzicht is 
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combineerde zij de rol van 

doorstroomcoördinator van 

een farmacotherapeutische 

groep met de taken van 

stafmedewerker van het vroegere 

Departement Registratie 

van het Directoraat-generaal 

Geneesmiddelen van de FOD 

Volksgezondheid, nu FAGG.

Tussen juni 2007 en oktober 

2009 vertegenwoordigde 

Vanessa België binnen 

de CMD(h) en NTA. In 

september 2009 werd zij door 

de Administrateur-generaal 

aangeduid als 

Directeur-generaal van 

de Pijler POST vergunning 

van het FAGG.

Vanessa Binamé studeerde in 

1998 af als apotheker aan de 

ULg. Daarna behaalde zij in 

2003 een bijkomend diploma 

management aan de FUSL. 

Van 2005 tot 2007 nam zij deel 

aan het programma Pharmed 

georganiseerd door de ULB, 

en tussen 2008 en 2009 volgde 

zij de opleiding Vitruvius, een 

leiderschapsontwikkelings-

programma van de FOD P&O.

Vanessa ging in 2001 aan 

de slag bij de toenmalige 

Algemene Farmaceutische 

Inspectie als dossierbeheerder 

van TSE-dossiers. Later 

coördineerde zij de behandeling 

van CP-dossiers. Nadien 

overleg zeer belangrijk en helpt de 
ontvangen feedback ons elke dag 
om ons verder te ontwikkelen en 
te verbeteren.

Rest mij nog mijn collega wim 
Penninckx te bedanken. hij heeft 
de rol van directeur-generaal 
ad interim van het dG Post 
vergunning op zich genomen tot 
mijn aanstelling in september 
2009. dankzij zijn inspanningen 
en op basis van zijn actieplan was 
2009 een overweldigend succes 
voor mijn dG!”

FAGG ~
 jaarverslag 2009

49



afdeling Marketing authorisation – Variaties & hernieuwingen

De nieuwe Afdeling Marketing 
Authorisation – Variaties & 
Hernieuwingen ging van start 
op 1 juli 2009 na een korte 
transitieperiode. De eerste 
jaarhelft van 2009 bleef de 
structuur van het vroegere 
Departement Registratie met de 
drie subeenheden, Dispatching, 
Beheer en Afsluiting, behouden.

enkele cijfers

activiteit Cijfermateriaal evolutie

Cluster
RQ en variaties met impact op de afsluitdocumenten
Dossiers:

opladen•	
valideren•	
beheren•	
afsluiten•	

Beheren van de databank MeSeA

IN: 1.869
OUT: 2.268

2009 is het eerste jaar 
dat er meer dossiers 
worden afgesloten dan 
ingediend.

Project Backlog
Letter of withdrawal; •	
De bedrijven werden aangeraden om spontaan dossiers die lopende 
waren bij het FAGG en waarvoor zijzelf geen interesse meer hadden 
terug te trekken.

Implementation of referral, class labelling and European •	
recommendations; 
Omdat deze dossiers vaak over veiligheidsaspecten handelen, werd een 
vereenvoudigde procedure uitgewerkt waardoor de bedrijven sneller de 
opgelegde wijzigingen konden implementeren in de SKP en bijsluiters 
van het betrokken product.

Variations without impact on light AMM; •	
Bij de analyse van de backlog is naar voor gekomen dat een groot 
aantal van de nog af te sluiten dossiers, eenvoudige variaties waren die 
geen invloed hadden op de afsluitdocumenten. Deze dossiers werden 
uitgefilterd en door een afzonderlijk team afgesloten. 
Ook voor de nieuw ingediende dossiers werd een aparte werkwijze 
opgesteld waarbij een enkele dossierbeheerder het dossier van begin 
tot einde beheert.

IN: 26
Out: 26

IN: 8
OUT: 8

IN: 2.062
OUT: 2.518 waarvan 
492 backlog dossiers

Start: 30 juni 2009
van project  ➞
omgezet naar 
standaardprocedure.

Start: 30 juni 2009
van project  ➞
omgezet naar 
standaardprocedure.

Start: 30 juni 2009
van project  ➞
omgezet naar 
standaardprocedure.
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activiteit Cijfermateriaal evolutie

Project Backlog (vervolg)
Full evaluation of the SPC, Pil and labelling during the procedure; •	
Om te vermijden dat tijdens de afsluitfase van een dossier nog teveel 
vragen werden gesteld in verband met de SKP, bijsluiters, etikettering 
en verpakking, werd de evaluatie van een aantal administratieve 
gegevens verplaatst van afsluitfase naar de evaluatiefase van het dossier.

Change MAH; •	
De scope van dit project werd uitgebreid naar wijziging van de verdeler 
en van de naam van het geneesmiddel indien deze gelinkt zijn aan de 
wijziging van de titularis en aan de wijziging van de batch-releaser.

IN: 236
OUT: 233

Start: dossiers ingediend vanaf  
1 september 2009

van project omgezet naar  ➞
standaardprocedure.

Start: 30 juni 2009
van project omgezet naar  ➞
standaardprocedure.

Conclusie
de laatste zes maanden van 2009 zijn 4.167 dossiers ingediend en werden er 5.019 afgesloten. wanneer de eerste zes maanden mee 
in rekening worden gebracht, wordt het verschil nog groter. 2009 is het eerste jaar waarin het FaGG erin geslaagd is meer dossiers 
af te sluiten dan dat er waren binnenkomen.

Better Regulation
Vanaf 1 januari 2010 gaat een nieuwe Verordening van kracht voor het beheren van variaties voor geneesmiddelen. in deze nieuwe 
regelgeving zijn een aantal belangrijke wijzigingen van toepassing:

een nieuwe classificatie van de variaties;•	
iB-variatie by default;•	
do and tell-principe;•	
grouping van variaties;•	
worksharing;•	
nieuwe implementatieregels;•	
implementatie concrete termijnen voor het aanpassen van de vergunningen.•	

Aanpassing van de regelgeving, in 
samenwerking met de Juridische afdeling.

Eerste aanpassing van K.B. van 14 december 2006, in september 2009.

Aanpassing van MeSeA in samenwerking 
met de Afdeling Marketing Authorisation 
(humaan) en Cegeka.

Gerealiseerd met “december release”.

Aanpassing van de procedures en SOP. Gerealiseerd in december 2009.

Organiseren van informatiesessies aan 
interne medewerkers en externe partners 
(industrie).

Gerealiseerd in oktober, november en december 2009.

Opleidingen van de medewerkers. Gerealiseerd in december 2009.

afdeling overschrijdende projecten

Afleveringswijze;
De afdeling heeft meegewerkt aan de 
uitwerking van een basisdocument voor het 
toekennen van de afleveringswijze.

Beheer nationale variatie type II analytisch;
Overdracht van het beheer van deze 
variatie van de evaluatoren naar de 
dossierbeheerders.

Gerealiseerd
al deze variaties worden beheerd door de dossierbeheerders van de Afdeling  ➞
Marketing Authorisation – Variaties & Hernieuwingen.

Evaluatie van nationale IB-variaties;
Overdracht van de evaluatie van 
deze dossiers van evaluatoren naar 
dossierbeheerders.

Gerealiseerd
al deze variaties worden geëvalueerd en beheerd door de dossierbeheerders  ➞
van de Afdeling Marketing Authorisation – Variaties & Hernieuwingen.
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afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio)

De Afdeling Vigilantie 
(farmaco, materio, hemo, bio) 
heeft als missie te waken over 
de gebruiksveiligheid van 
geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik 
(geneesmiddelenbewaking 
of farmacovigilantie), van 
medische hulpmiddelen 
(materiovigilantie), van bloed 
en labiele bloedderivaten 
van menselijke oorsprong 
(hemovigilantie), en van 
menselijk lichaamsmateriaal 
(biovigilantie). Deze opdracht 
omvat het verzamelen van 
informatie, het beoordelen van 
deze informatie en indien nodig, 
het treffen van maatregelen.

De belangrijkste taken van de 
afdeling zijn:

Het verzamelen en evalueren •	
van:

individuele meldingen van  -
bijwerkingen afkomstig van 

VHB-houders en  
gezondheidszorgbeoefenaars 
(geneesmiddelen 
voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik);
periodieke verslagen inzake  -
geneesmiddelenbewaking 
(PSUR) (geneesmiddelen 
voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik);
jaarlijkse  -
veiligheidsverslagen 
betreffende klinische 
proeven (ASR) uitgevoerd 
met in België vergunde 
geneesmiddelen 
(geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik);
incidenten na het gebruik  -
van medische hulpmiddelen; 
dit laat toe om gevaarlijke 
hulpmiddelen uit de handel 
te halen en tekortkomingen 
van medische hulpmiddelen 
weg te werken, met het 
oog op een progressieve 
verbetering van de kwaliteit 

ervan, en een betere 
veiligheid voor patiënten en 
gebruikers;
informatie betreffende  -
ernstige bijwerkingen en 
incidenten met bloed en 
bloedbestanddelen;
informatie over ernstige  -
bijwerkingen en 
incidenten met menselijk 
lichaamsmateriaal; sinds 
1 december 2009 is de 
melding hiervan verplicht, 
na de bekendmaking van 
het K.B. van 28 september 
2009. Sinds 2008 gebeurde 
de melding op vrijwillige 
basis in afwachting van 
de bekendmaking van 
bovenvermeld besluit.

Het beheer en beoordelen •	
van aanvragen voor RQ 
van VHB goedgekeurd via 
NP (geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik).
De deelname aan activiteiten •	
in het kader van de Europese 

geneesmiddelenbewaking 
(geneesmiddelen 
voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik).
De verspreiding van •	
informatie op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking  
ter attentie van de  
gezondheidszorgbeoefenaars 
en het publiek.
De uitvoering van de •	
maatregelen voorgesteld 
na de evaluatie van de 
farmacovigilantiegegevens. 
Dit gebeurt in samenwerking 
met de Afdeling Marketing 
Authorisation – Variaties 
& Hernieuwingen en 
het DG PRE vergunning 
(geneesmiddelen 
voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik).
De uitvoering van de •	
maatregelen voorgesteld na 
de evaluatie van de gegevens 
inzake materiovigilantie, 
hemovigilantie en biovigilantie.

Afdeling

Marketing Authorisation

Variaties & Hernieuwingen

Afdeling Vigilantie

(farmaco, materio, hemo, bio)

Afdeling

Gezondheidsproducten

Afdeling Goed Gebruik

DG POST
vergunning

52

FAGG ~
 jaarverslag 2009



 

activiteit 2008 2009 evolutie
2008-2009

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

PSUR 1.015 1.891 + 86 %

RQ 77 79 + 3 %

Individuele meldingen van bijwerkingen 4.125 4.244 + 3 %

Materiovigilantie

Aantal meldingen 805 1.038 + 29 % 

hemovigilantie

Aantal incidenten 782 852 + 9 %

RQ en PsuR: evolutie van de achterstand (dossiers in behandeling)

RQ 812 645 - 21 %

PSUR 2.566 2.487 - 3 %

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

Elektronische fiches 79 % 31 % -

Gele papieren fiches 100 % 70 % -

enkele cijfers

Zoals blijkt uit de onderstaande 
tabel kon dankzij de 
actieplannen een deel van de 
achterstand worden weggewerkt 
van de PSUR, RQ en van 
de verslagen in te brengen 
in EudraVigilance. Deze 
acties zullen in 2010 worden 
voortgezet en uitgebreid.

De acties ondernomen in 
het kader van het speerpunt 
PROACTIEVE VIGILANTIE 
worden beschreven in het 
onderdeel van dit jaarverslag 
gewijd aan de speerpunten.
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afdeling Gezondheidsproducten

Bloed, cellen en weefsels

De wet van 19 december 
2008 inzake het verkrijgen 
en het gebruik van menselijk 
lichaamsmateriaal met het 
oog op de geneeskundige 
toepassing op de mens 
of het wetenschappelijk 
onderzoek, ging van kracht 
op 1 december 2009. Deze 
wet werd aangevuld door een 
wet houdende bijzondere 
bepalingen van 23 december 
2009. Als gevolg van deze 
wetten moeten alle instellingen 
die erkend waren krachtens 
de vorige reglementering, 
hun erkenning hernieuwen 
in toepassing van de nieuwe 
regelgeving. Dit geldt ook voor 
instellingen die beschikken 
over een zorgprogramma in 
reproductieve geneeskunde, 
voor laboratoria voor klinische 
biologie actief in het kader 
van de capacitatie van 

mannelijke gameten, voor 
intermediaire structuren, en 
voor productie-instellingen voor 
menselijk lichaamsmateriaal 
(autologe transplantatie).

enkele cijfers

Voor 2010 worden in totaal •	
120 tot 160 dossiers verwacht.
In 2009 werden vijf •	
erkenningen van 
bloedinstellingen en 
een erkenning van een 
instelling voor menselijk 
lichaamsmateriaal verlengd.
Het interdepartementaal •	
comité van experten inzake 
bloed is sinds 2008 niet meer 
bijeengekomen en werd de 
facto ontbonden.
Het FAGG werd •	
vertegenwoordigd tijdens 
de vergaderingen van de 
werkgroep bloed van de 
Hoge Gezondheidsraad 

(zes vergaderingen) en de 
werkgroep cellen, weefsels 
en organen van de Hoge 
Gezondheidsraad (tien 
vergaderingen). Het overleg 
van deze werkgroepen heeft 
vooral betrekking op het goed 
gebruik, de kwaliteitsnormen 
of de technische normen 
voor deze producten van 
menselijke en dierlijke 
oorsprong.

Menselijk lichaamsmateriaal: 
nieuwe bevoegdheden, nieuwe 
regels

Menselijk lichaamsmateriaal 
omvat elk biologisch 
lichaamsmateriaal, met inbegrip 
van menselijke cellen en weefsels, 
gameten, embryo’s, gonaden en 
fragmenten van gonaden, 
foetussen, evenals de substanties 
die eruit worden onttrokken, 
welke ook hun graad van 
bewerking is*.

Eind 2009 trad de nieuwe 
reglementering inzake 
menselijk lichaamsmateriaal 
in werking, dankzij de 
gecoördineerde publicatie van 
een wettenarsenaal, om alle 
voorwaarden te vervullen voor 
een optimale start van deze 
nieuwe bevoegdheden. Op 23 
oktober 2009 werden de eerste 
uitvoeringsbesluiten van de wet 
van 19 december 2008 inzake het 
verkrijgen en het gebruik van 
menselijk lichaamsmateriaal, in 
het B.S. bekendgemaakt. Door 
dit alles konden de wet en haar 
uitvoeringsbesluiten in werking 
treden op 1 december 2009. De 
wet van 19 december 2008 is 
van toepassing op de donatie, 
de wegneming, het verkrijgen, 
testen, bewerken, preserveren, 
bewaren, distribueren en 
gebruiken van menselijk 
lichaamsmateriaal bestemd voor 
de geneeskundige toepassing op 
de mens of het wetenschappelijk 

*  Bron: wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal 
 met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.
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notificeren en het controleren 
van de aangemelde instanties 
gevestigd in België. België 
telt twee dergelijke instanties: 
Apragaz en SGS Belgium. Tot 
slot verleent het FAGG ook 
toelatingen voor klinische 
evaluaties van kritieke 
producten.

Vooruitgang geboekt in 2009

In het kader van de 
reglementering betreffende 
het zorgtraject voor diabetici 
moeten verenigingen 
die lancetten, naalden of 
compressen wensen af te 
leveren, een erkenning van het 
FAGG krijgen. Deze erkenning 
wordt geregeld door een M.B. 
dat in augustus 2009 werd 
bekengemaakt.

op alle betrokken producten 
aanbrengen. Medische 
hulpmiddelen met 
CE-markering circuleren vrij 
binnen de EU.

Op basis van deze Europese 
richtlijnen is het FAGG dus 
in hoofdzaak belast met het 
toezicht op de markt, door 
incidenten op te volgen 
(materiovigilantie), en 
fabrikanten, distributeurs en 
kleinhandelaars gevestigd 
op Belgisch grondgebied, 
te inspecteren. Rekening 
houdende met het vrije 
verkeer van goederen is een 
internationale samenwerking, 
en een Belgische deelname 
aan de vergaderingen met 
de bevoegde instanties en de 
Europese werkgroepen een 
must.

Verder is het FAGG 
verantwoordelijk voor het 

Het Agentschap staat ook 
in voor de bewaking van 
menselijk lichaamsmateriaal, 
de zogenaamde biovigilantie. 
Instellingen zijn verplicht 
ernstige reacties en 
bijwerkingen aan het FAGG
te melden.

Medische hulpmiddelen

De Europese richtlijnen die van 
toepassing zijn op medische 
hulpmiddelen zijn zogenaamde 
Nieuwe Aanpak richtlijnen. 
Dit houdt in dat de producten 
in de handel kunnen worden 
gebracht zonder tussenkomst 
van de bevoegde instanties. 
De conformiteitscontrole bij 
de fabrikant gebeurt door een 
derde partij of een zogenaamde 
aangemelde instantie, die een 
CE-certificaat aflevert. Met 
dat certificaat mag de fabrikant 
de Europese 
CE-conformiteitsmarkering 

advies krijgen de instellingen 
een erkenning voor hun 
activiteiten. De eerste voorlopige 
erkenningen werden overigens 
al vóór eind 2009 toegekend.

Deze reglementering omhelst 
zeer uitgebreide materies 
aangezien deze onder meer 
betrekking heeft op beenweefsel, 
stamcellen, gameten, bewaring 
van huid, keratinocytencultuur. 
Dit domein zal ongetwijfeld 
in de komende jaren nog 
belangrijke ontwikkelingen 
ondergaan in het kader van de 
geneeskundige toepassing op 
de mens, maar ook in het kader 
van innovatieve therapieën 
ontstaan uit weefselmanipulatie. 
Deze hoogst innovatieve 
geneesmiddelen geven nieuwe 
hoop voor talrijke, vaak 
zeldzame ziektes waarvoor 
tot nu toe weinig of geen 
therapeutische opties bestaan.

onderzoek. Het Agentschap 
kreeg daarbij nieuwe 
bevoegdheden toegewezen op 
het gebied van ethiek, kwaliteit 
en vigilantie betreffende 
menselijk lichaamsmateriaal.

Om de uitwisseling 
van informatie met 
de nieuwe partners te 
vereenvoudigen, heeft het 
Agentschap een informeel 
overlegplatform opgericht met 
vertegenwoordigers van het 
ziekenhuismilieu betrokken bij 
deze materie.

Ons Agentschap staat voortaan 
dus ook in voor inspecties in 
instellingen die handelingen 
verrichten zoals het verkrijgen, 
testen, bewerken, preserveren, 
bewaren of distribueren - 
inclusief in- en uitvoer, van 
menselijk lichaamsmateriaal. 
Wanneer de inspectie wordt 
afgerond met een gunstig 

activiteit iN out

Aangiften van heffingen 724 724

Notificaties voor distributie 157 149

Exportcertificaten 643 643

Klinische studies 36 36

Notificaties fabrikanten op maat 12 12

Notificaties fabrikanten Klasse I 127 33

Erkenning in het kader van het zorgtraject - diabetes 41 41

enkele cijfers
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afdeling Goed Gebruik

De veiligheid en 
doeltreffendheid van 
geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten hangen 
nauw samen met het correcte 
gebruik ervan. Om het goede 
gebruik van geneesmiddelen te 
bevorderen, is het in de eerste 
plaats belangrijk dat zowel 
gezondheidszorgbeoefenaars, 
patiënten/consumenten, als 
de instanties betrokken bij 
de gezondheidszorg op een 
eenvoudige manier kunnen 
beschikken over objectieve, 
adequate en actuele informatie 
over geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten.

De Afdeling Goed Gebruik 
(BUM) zorgt ervoor dat alle 
betrokkenen toegang krijgen 
tot de nodige informatie om 
zelf oordeelkundig en elk op 
zijn eigen niveau te kunnen 
beslissen welke de meest 
aangewezen houding is voor 

een rationeel en veilig gebruik 
van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten.

De belangrijkste taken van de 
Afdeling BUM zijn:

de voorlichting over •	
geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten;
op het gebied van reclame, •	
het invoeren van normen 
en, met betrekking tot 
het grote publiek in het 
bijzonder, de voorafgaande 
controle op alle reclames 
en informatiecampagnes 
op radio en televisie waarin 
naar geneesmiddelen wordt 
verwezen.

Concrete realisaties in 2009

In samenwerking met de andere 
afdelingen van het Agentschap 
en met de technische 
medewerking van Fedict, 

waarborgt de Afdeling BUM 
het onderhoud en de verdere 
ontwikkeling van de internetsite 
van het FAGG. De afdeling 
bundelt en verspreidt relevante 
informatie over geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten, 
en beheert de databank 
van in België vergunde 
geneesmiddelen. Deze databank 
kan worden geraadpleegd op de 
internetsite van het Agentschap 
en is een belangrijk instrument 
dat ook door alle andere 
afdelingen en diensten van het 
FAGG wordt gebruikt in het 
kader van hun activiteiten. Voor 
de Afdeling BUM zelf is deze 
databank de bron om te kunnen 
antwoorden op de talrijke 
informatieaanvragen over 
geneesmiddelen afkomstig van 
gezondheidszorgbeoefenaars, 
patiënten/consumenten, de 
betrokken industrie of van 
andere nationale of buitenlandse 
instanties.

Gezondheidszorgbeoefenaars 
moeten worden aangespoord om 
het gebruik van geneesmiddelen 
te rationaliseren. In dat opzicht 
is het belangrijk dat zij toegang 
hebben tot objectieve en steeds 
actuele informatie om hun 
praktijken aan te passen aan 
de principes van de Evidence 
Based Medicine. In deze context 
ondersteunt het Agentschap 
de farmacotherapeutische 
voorlichting van de 
zorgverleners, en werden 
partnerships afgesloten met 
onafhankelijke instellingen 
die objectieve informatie over 
geneesmiddelen geven, namelijk 
met de vzw BCFI en de vzw 
Project Farmaka. Hierbij wordt 
niet alleen rekening gehouden 
met de verwachtingen van de 
gezondheidszorgbeoefenaars in 
verband met de inhoud, maar 
ook met de gebruiksvriendelijke 
toegankelijkheid en raadpleging 
van de gegevens.

Afdeling

Marketing Authorisation

Variaties & Hernieuwingen

Afdeling Vigilantie

(farmaco, materio, hemo, bio)

Afdeling

Gezondheidsproducten

Afdeling Goed Gebruik

DG POST
vergunning
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Agentschap. Het FAGG is 
daartoe overigens wettelijk 
verplicht in toepassing van 
het K.B. van 14 december 
2006. 
Het FAGG zal een project 
starten om de documenten 
te kunnen publiceren en te 
actualiseren op basis van 
interne gegevensverwerking. 
De implementatie van dit 
project is voorzien voor 
begin 2012. In afwachting 
van het resultaat van dit 
project, en om de informatie 
zo snel mogelijk te kunnen 
publiceren, kon het FAGG 
rekenen op de medewerking 
van de farmaceutische 
bedrijven en meer bepaald 
hun representatieve 
verenigingen, om de SKP en 
bijsluiters te bundelen en te 
publiceren op de internetsite. 
In eerste instantie zal de 
publicatie, die voorzien is 
voor begin januari 2010, 

noodzakelijk is om de 
bevolking in te lichten over 
de risico’s waaraan zij zich 
blootstelt door buiten het 
legale circuit geneesmiddelen 
te kopen via internet.
De voorbereiding van de •	
publicatie van de SKP en 
bijsluiters voor het publiek;. 
De SKP en de bijsluiter 
die bij de toekenning van 
een registratie of VHB van 
een geneesmiddel werden 
goedgekeurd, dienen als 
basisinformatie en referentie 
voor het adequaat en veilig 
voorschrijven, afleveren 
en gebruiken ervan. Het 
is bijgevolg van essentieel 
belang dat de volledige en 
geactualiseerde versie van 
deze documenten beschikbaar 
is voor iedereen die deze 
nodig heeft. Daarom zullen 
deze documenten publiek 
toegankelijk worden gemaakt 
op de internetsite van het 

INSPECTIE, stelde het FAGG 
dit jaar zijn eerste campagne 
voor: “Geneesmiddelen via 
internet? Surf niet met uw 
gezondheid!”. De campagne 
is bedoeld om de bevolking 
bewust te maken van de 
mogelijke gevaren waaraan 
zij zich blootstelt door 
geneesmiddelen te kopen 
via internet, buiten het 
legale circuit, en de burger 
ook de sleutel in handen te 
geven om in alle veiligheid 
geneesmiddelen aan te 
kopen, met advies van arts 
en apotheker. De informatie 
over de rol van het internet 
in het kader van de handel 
in namaakgeneesmiddelen 
en andere illegale 
geneesmiddelen, toont aan 
dat, naast alle overeenkomsten 
en controles die nationaal 
en internationaal worden 
georganiseerd om deze plaag 
te bestrijden, het absoluut 

worden de ingeschrevenen 
snel op de hoogte gebracht 
wanneer berichten worden 
gepubliceerd met nieuws op 
het vlak van reglementering 
of nieuwe administratieve 
procedures, en vooral 
bij problemen met de 
veiligheid, de kwaliteit of 
de onbeschikbaarheid van 
essentiële geneesmiddelen.  
Er werd ook niet alleen  
een nieuw algemeen 
contactadres gecreëerd: 
welcome@fagg-afmps.be, 
maar ook een adres voor 
vragen over geneesmiddelen 
vergund in België:  
info.medicines@fagg-afmps.be.
De campagne •	
“Geneesmiddelen via 
internet? Surf niet met uw 
gezondheid!”; 
Onder de vlag van de Afdeling 
BUM en in samenwerking 
met de Afdeling 
Communicatie en het DG 

2009 kende voor de Afdeling 
BUM drie hoogtepunten op het 
vlak van informatie:

De ingebruikname van de •	
nieuwe internetsite van het 
FAGG; 
Op 21 januari 2009 zette 
de Afdeling BUM in 
samenwerking met de 
Afdeling Communicatie 
en de medewerking van 
alle diensten, de nieuwe 
internetsite van het FAGG 
online. De internetsite kreeg 
een duidelijke structuur 
en biedt een eenvoudige 
navigatie, en werd zo een 
dynamisch en efficiënt 
instrument  voor de 
realisatie van de opdrachten 
van ons Agentschap. Eén 
van de nieuwigheden op 
de internetsite is onder 
meer de mogelijkheid om 
zich in te schrijven op de 
“news” van het FAGG. Zo 
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enkele cijfers

Voorafgaande controle op reclame voor het grote publiek

Radio- en televisiereclame

Aantal vergaderingen van de 
Commissie van toezicht op de reclame 17

Aantal visumaanvragen voor reclame 65

Aantal visumaanvragen voor 
informatiecampagnes 13

Andere media Aantal notificaties 347

informatie

Informatieaanvragen
 

Ontvangen 1.594
hetzij 4.276 vragen

Behandeld 1.599
hetzij 4.307 vragen

Berichten gepubliceerd 
op de internetsite van het 
FAGG

61

Risk Management Plans - bijkomende risicobeperkende maatregelen

Ingediende aanvragen tot 
goedkeuring 28

Afgeleverde adviezen 
(eerste advies gunstig of 
tijdelijk negatief )

20

advies van de Commissie van 
toezicht op de reclame voor 
geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik, of na kennisgeving 
aan het FAGG voor de overige 
media.

Om de kwaliteit en de 
relevantie van de boodschappen 
die aan het publiek 
worden overgebracht te 
controleren, is voor radio- en 
tv-informatiecampagnes over 
de menselijke gezondheid 
en menselijke ziektes waarin 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
naar geneesmiddelen wordt 
verwezen, een voorafgaand 
visum nodig. Ook dat visum 
wordt door de Minister van 
Volksgezondheid toegekend na 
advies van de Commissie van 
toezicht op de reclame voor 
geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik.

betrekking hebben op 
geneesmiddelen die in België 
zijn vergund en beschikbaar 
zijn op de markt.

Reclame

Voor een rationeel en veilig 
gebruik van geneesmiddelen 
is het belangrijk dat de 
informatie over geneesmiddelen 
in reclameboodschappen 
in overeenstemming is met 
de elementen die werden 
goedgekeurd in het kader van 
de VHB van het geneesmiddel. 
Tegelijkertijd moet het 
rationele gebruik ervan worden 
gestimuleerd. Zo wordt elke 
reclame voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik, bestemd 
voor het grote publiek, vóór 
publicatie gecontroleerd. Voor 
radio- of televisiereclame 
gebeurt deze controle aan de 
hand van een voorafgaand 
visum, dat wordt toegekend na 
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Pijler 3, dG iNsPeCtie of alle inspectie- en controleactiviteiten

autocontrole;•	
teaminspecties;•	
inspecties van •	
diergeneesmiddelen 
up-to-date met de nieuwe 
regelgeving;
controleactiviteiten in landen •	
buiten de eu;
meer aandacht voor •	
controleactiviteiten inzake 
medische hulpmiddelen;
controleactiviteiten in het •	
nieuwe domein van cellen en 
weefsels.

het ontwikkelen van een 
“corporate database inspection” 
zal cruciaal zijn. inspectie en 
controle omvatten uiteraard 
handhaving of dus enforcement, 
om ervoor te zorgen dat 
intentionele inbreuken worden 
vastgesteld en vervolgd. 
Netwerken van sPoC, op 
nationaal en internationaal niveau, 
moeten de handhaving faciliteren 
en verbeteren. dit ligt in lijn met 

danken die tot dan de taak van 
directeur-generaal ad interim ter 
harte nam. er wachtte mij een 
team met een schat aan kennis, 
ervaring en menselijk potentieel. 
en ja, men zegt wel eens “nieuwe 
bazen, nieuwe wetten” wat 
meestal angst inboezemt … maar 
als men dit vertaalt naar “nieuwe 
coachen, nieuwe kansen”, kan 
men onbevangen plannen vanuit 
wat reeds bestond. het plan van 
aanpak dG iNsPeCtie wordt dan 
ook gekenmerkt door evolutie 
vanuit een stabiele basis.

een logische lijn vertrekt vanuit 
een goed omlijnd controlebeleid. 
in de praktijk zijn er richtlijnen 
voor planning van inspecties en 
controles, maar er is ruim plaats 
voor exploratie en ontwikkeling. 
hieraan gelinkt, denken wij aan 
inspecties “art nouveau”:

risk-based inspections in •	
overleg met de stakeholders;

het voelde als een natuurlijk instinct 
om mij te gaan bewegen binnen 
het regulatoir gebeuren, nationaal 
en internationaal. dit vertaalde 
zich in mijn lidmaatschap van de 
hoge Gezondheidsraad en in het 
voorzitterschap van het european 
assisted Conception Consortium, 
waar in samenwerking met 
de europese Commissie, de 
gezondheidszorgbeoefenaars 
en de regulators in reproductie 
werden samengebracht in de 
context van deze richtlijn. Zo 
werden mijn eerste contacten 
gelegd met het FaGG, in België 
bevoegd voor cellen en weefsels. 
hier ontstond de interesse om mij 
in te schrijven voor de selectie van 
directeur-generaal van het 
dG iNsPeCtie van het FaGG.

2009 was wel al een heel eind 
gevorderd toen ik mijn nieuwe 
functie opnam. dit is dan 
ook de gelegenheid om mijn 
voorgangster, Paule Jacqmain, te 

De Directeur-generaal, 
Josiane Van der Elst, 
aan het woord.

“hoewel ik niet “opgroeide” 
binnen het agentschap was 
voor mij de keuze voor deze 
job, als manager in een federale 
overheidsdienst, een zeer 
natuurlijke evolutie in mijn 
loopbaan die begon binnen de 
academische wereld. dankzij 
mijn leidinggevende functies 
kwam het aspect “management” 
veel eerder aan bod, maar 
de kiem voor de switch van 
klinisch/wetenschappelijk 
management binnen universitaire 
ziekenhuizen, naar regulatoir 
management binnen de publieke 
sector gezondheidszorg, werd 
gezaaid rond het jaar 2000. op 
dit moment werd het domein 
van de medisch geassisteerde 
reproductie opgenomen in het 
toepassingsveld van de europese 
“cellen en weefsels”-richtlijn. 

Afdeling
Controlebeleid

 Afdeling 

“Industrie”

 Afdeling
“Aflevering”

SOE

      Speciale O
nderzoekseenheid
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Op 1 november 2009 nam 

Josiane Van der Elst haar functie 

als Directeur-generaal van het 

DG INSPECTIE op. Als biologe 

startte zij haar carrière als 

wetenschappelijk onderzoeker 

en ze rondde deze fase af met 

een doctoraat in het domein 

van reproductieve biologie. De 

volgende stap was haar functie 

als hoofd van de laboratoria 

voor in-vitrofertilisatie, 

gecombineerd met haar 

deeltijdse aanstelling als 

hoofddocent, eerst aan de 

UGent en nadien aan de VUB.

de beleidsnota van de Minister 
van Volksgezondheid en met die 
van de Medicrime Conventie van 
de Raad van europa.

ik wil de transversaliteit 
binnen het dG iNsPeCtie 
met de twee andere dG’s, de 
ondersteunende diensten, de 
afdeling Communicatie, de Cel 
PMo en met de Cel internationale 
betrekkingen concreter uitwerken. 
dit moet kaderen in een context 
van total Quality Management 
(tQM) dat als dusdanig ook 
in lijn zal zijn met de strategie 
van de Regeringscommissaris 
interne Controle & interne audit. 
hoewel tQM vaak afschrikt, is 
het concept eenvoudig: eerst 
een autoevaluatie, dan een 
verbeterplan, om dan te checken 
of het doel is bereikt. deze cyclus 
kan dan steeds worden herhaald.

en finaal, geen coach zonder 
team.”
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afdeling Controlebeleid

Hoewel de Afdeling 
Controlebeleid in 2009 nog niet 
operationeel was, is de planning 
van de verschillende soorten 
inspecties wel al bepaald volgens 
een beleid gebaseerd op een 
risicoanalyse. In de toekomst 
zal deze afdeling bevoegd zijn 
voor het uitwerken van een 
controleplan voor alle inspecties, 
voor de beoordeling van de 
KPI, en voor de uitwerking en 
latere opvolging op het vlak van 
normalisering op basis van het 
regelgevend kader. De afdeling 
zal niet alleen nauw met de twee 
andere inspectieafdelingen en 
de SOE samenwerken, maar ook 
met de twee overige DG’s.

Het DG INSPECTIE staat 
ook nog in voor andere 
administratieve taken 
zoals de behandeling van 
kwaliteitsgebreken, het kadaster 
der apotheken, de erkenning 
van de gekwalificeerde 

personen (QP), van de personen 
verantwoordelijk voor de 
geneesmiddelenbewaking 
en van de personen 
verantwoordelijk voor de 
voorlichting.

Afdeling
Controlebeleid

 Afdeling 

“Industrie”

 Afdeling
“Aflevering”

SOE

DG INSPECTIE

      Speciale O
nderzoekseenheid
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afdeling Controlebeleid

afdeling “aflevering”

farmasector; 
Uit de notificaties van 
verdachte orders en 
transacties en uit de 
alarmberichten die ons in 
2009 werden overgemaakt 
via de gebruikelijke kanalen 
van INCB en OLAF, konden 
wij het besluit trekken dat 
de trend van de vorige jaren 
zich verder zette. Het feit 
dat criminelen zich van 
precursoren van categorie 
1 trachten te bevoorraden 
via de farmasector, en 
dit niet alleen via grote 
farmabedrijven maar ook 
downstream tot op het niveau 
van de apotheken, maakte de 
verdere implementatie van de 
huidige regelgeving inzake 
precursoren noodzakelijk.
Bezoek Chinese delegatie op  •	
3 september 2009; 
Op 3 september 2009 kreeg de 
Cel Precursoren het bezoek 
van de Chinese autoriteiten 

melden wij voor 2009 enkele 
bijzondere realisaties van de Cel 
Precursoren:

Opname van de Cel •	
Precursoren in het 
FEDLAND-protocol;  
Dit is een 
samenwerkingsverband 
tussen het Federaal Parket 
van België en het Landelijk 
Parket van Nederland. Dit 
protocol beoogt te komen 
tot een gesynchroniseerde 
gerechtelijke aanpak van de 
internationale georganiseerde 
drugscriminaliteit. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar de 
strijd tegen de synthetische 
drugs en precursoren en de 
daarmee samenhangende 
georganiseerde criminaliteit, 
waarbij in beide landen 
criminele activiteiten worden 
ontwikkeld.
Verhoogd toezicht  •	
op precursoren in de  

opengestelde officina’s en in 
ziekenhuisapotheken.

In overleg met de stakeholders 
worden regelmatig thema-acties 
uitgevoerd door de inspecteurs 
van deze afdeling.

De afdeling omvat ook drie 
eenheden die bevoegd zijn voor 
de speciaal gereglementeerde 
substanties, wat het 
markttoezicht en het afleveren 
van vergunningen inhoudt:

de Eenheid Verdovende en •	
psychotrope middelen;
de Cel Precursoren;•	
de Eenheid voor het toezicht •	
op de bewerkingen met 
anabole, antibiotische en 
hormonale substanties.

Cel Precursoren

Naast het invullen van 
het normale takenpakket, 

De Afdeling “Aflevering” staat 
hoofdzakelijk in voor:

inspecties in voor het publiek •	
opengestelde officina’s, 
ziekenhuisapotheken en 
geneesmiddelendepots bij 
dierenartsen. Vanaf het tweede 
trimester van 2009 zijn er 
vijf inspecteurs dierenartsen 
effectief actief op het terrein;
het kadaster der apotheken •	
en het secretariaat van de 
Vestigingscommissie voor 
apotheken;
de aflevering van •	
vergunningen van voor 
het publiek opengestelde 
officina’s;
het secretariaat van de •	
Erkenningcommissie 
apothekers klinische 
biologen;
het toezicht en de controle op •	
de voorraad geneesmiddelen 
die aanwezig moeten 
zijn in voor het publiek 

 Afdeling
“Aflevering”

SOE

      Speciale O
nderzoekseenheid

DG INSPECTIE

Afdeling
Controlebeleid

 Afdeling 

“Industrie”
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met op de agenda hoe 
in België de regelgeving 
inzake precursoren werd 
geïmplementeerd. Niet alleen 
het theoretische aspect, 
maar ook de praktische 
organisatie van controle, 
inspectie en samenwerking, 
kwamen aan bod. De Chinese 
delegatie werd vergezeld door 
vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie.

Manuele in- en uitvoerlicenties
1.800

1.700

1.600

1.500
2008 20092007

1.553

1.719

1.609

automatische in- en uitvoerlicenties
6.200

6.000

5.800

5.600
2008 20092007

5.961

5.683

6.092

Globale in- en uitvoerlicenties
7.850

7.600

7.350
2008 20092007

7.517

7.402

7.701
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afdeling “industrie”

kader van de naleving van 
de kwaliteitsnormen van 
toepassing bij de organisatie 
van klinische onderzoeken. De 
rekrutering en opleiding van 
een inspecteur zijn voltooid. 
Ook de procedures en 
geheugensteuntjes, nodig voor 
de realisatie van de inspecties, 
zijn afgewerkt en ingevoerd. 
In samenwerking met de 
Afdeling R&D (humaan) van 
het DG PRE vergunning, en 
op basis van een risicoanalyse, 
werd een theoretisch 
plan uitgewerkt dat werd 
voorgesteld aan de sector.
Het domein van de •	
geneesmiddelenbewaking; 
Deze afdeling moet 
nagaan of op het terrein de 
kwaliteitsnormen voor het 
verzamelen van  
farmacovigilantiegegevens 
worden nageleefd. Deze 
inspecties en controles 
gebeuren voor het tweede jaar 

uit de handel worden 
genomen of werden 
geblokkeerd voor distributie.

Het domein van de medische •	
apparatuur (medische 
hulpmiddelen); 
De opdracht van de Afdeling 
“Industrie” is erop toe te zien 
dat medische apparatuur door 
een erkend en kwalitatief 
circuit wordt verdeeld. Het 
jaar 2009 werd gewijd aan de 
invoering van procedures, 
geheugensteuntjes en diverse 
andere daarmee verbonden 
documenten, alsook aan 
de opleiding van twee 
inspecteurs. In samenwerking 
met het DG POST vergunning 
stond de administratieve cel 
van de afdeling in voor de 
opstelling en controle van 657 
CMD, wat overeenkomt met 
een daling van ongeveer 10 %.
Het domein van de GCP; •	
De Afdeling “Industrie” is 
belast met inspecties in het 

wijzigingen van bestaande 
vergunningen.

In de aangrenzende domeinen 
noteren wij de volgende cijfers:

GMP-certificaat: 1.490, of  -
status quo;
Certificat of pharmaceutical  -
product: 3.283, wat 
overeenkomt met een 
stijging van met 20 %. 

Deze certificaten worden, net 
als in 2008, verkregen binnen 
een gemiddelde termijn 
van veertien dagen. Beide 
domeinen zijn belangrijk 
op het gebied van uitvoer 
en erkenning, en voor onze 
industrie in het buitenland.

RAS: in 2009 werden 188  -
alerts behandeld, wat een 
stijging met 30 % betekent. 
Van deze 188 alerts, zouden 
er 45 of dus 20 %, betrekking 
hebben op mogelijk 
ernstige problemen. Deze 
geneesmiddelen moesten 

De taken van de Afdeling 
“Industrie” zijn onder meer:

Het domein van de fabricage •	
en distributie in het groot van 
geneesmiddelen; 
In 2009 werden drie nieuwe 
inspecteurs aangeworven, wat 
overeenkomt met 2,5 voltijdse 
equivalenten. De versterking 
van het team leidde tot:

de realisatie van 248  -
inspecties, wat een 
stijging met 10 % betekent 
tegenover het jaar 2008;
de deelname van de  -
inspecteurs aan een 
doorgedreven opleiding 
over de juridische 
basisprincipes die relevant 
zijn voor hun functie;
de realisatie van inspecties  -
in teamverband op 
complexe sites.

Door deze inspecties konden 
26 nieuwe vergunningen 
worden toegekend en 160 
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dwangmaatregelen worden 
genomen. De kennisgeving 
van deze opmerkingen leidde 
tot de implementatie van 
correctieve maatregelen, die 
de algemene kwaliteit van 
handelingen met bloed en 
menselijk lichaamsmateriaal 
aanzienlijk hebben verbeterd. 
De instellingen hebben 
deze zeer veeleisende acties 
ondernomen en erkenden 
daarbij de relevantie van 
de gegeven opmerkingen 
om de kwaliteit in volledige 
samenwerking te verbeteren. 
De instellingen werden 
al voor begin december 
2009, de datum van 
inwerkingtreding van de 
nieuwe wet van 19 december 
2008 betreffende het 
menselijk lichaamsmateriaal, 
op de hoogte gebracht van de 
nieuwe normen via een hele 
reeks vragen en antwoorden.

één overnachting;
realisatie van geplande  -
controles op internetsites 
van voor het publiek 
opengestelde apotheken.

In de loop van 2009 stond 
het DG INSPECTIE eveneens 
in voor de behandeling van 
aanvragen tot erkenning als 
verantwoordelijke voor de 
voorlichting.
Het domein van de •	
bloedbanken en banken voor 
menselijk lichaamsmateriaal; 
in 2009 vonden 75 inspecties 
plaats in bloedinstellingen en 
instellingen voor menselijk 
lichaamsmateriaal. Deze 
inspecties gaven aanleiding 
tot drie kritieke, 27 ernstige 
en 271 diverse opmerkingen. 
Twee commerciële 
instellingen hebben hun 
activiteiten met menselijk 
lichaamsmateriaal vrijwillig 
stopgezet na het bezoek van de 
inspecteur. Er moesten geen 

op rij. Jaarlijks worden een 
tiental inspecties uitgevoerd.
Het domein van de controle •	
op de reclame en andere 
promotionele activiteiten voor 
geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen; 
Het DG INSPECTIE legde 
zich in 2009 vooral toe op de 
volgende taken:

opvolging van de klachten  -
ingediend bij het FAGG via 
het specifieke contactpunt;
realisatie van  -
geplande controles op 
reclameboodschappen die 
verschijnen in de medische 
en farmaceutische vakpers;
realisatie van geplande  -
controles op premies en 
voordelen die bedrijven, 
die geneesmiddelen of 
medische hulpmiddelen 
verkopen, aanbieden aan 
gezondheidszorgbeoefenaars 
tijdens wetenschappelijke 
manifestaties met minstens 
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speciale onderzoekseenheid

op nationaal en internationaal 
niveau. In België is er de 
Multidisciplinaire Hormonencel 
en de Interdepartementale 
Commissie voor de Coördinatie 
van de Fraudebestrijding. Op 
internationaal niveau is er 
overleg tussen de 27 Europese 
Lidstaten via HMA-WGEO, 
op niveau van de Europese 
Commissie, het platform van de 
Raad van Europa, het PFIPC en 
het IMPACT op initiatief van de 
WGO.

van buiten de EU behandeld. 
Het gaat hoofdzakelijk 
om pijnbestrijdende 
en erectiestimulerende 
geneesmiddelen, antidepressiva, 
slaapmiddelen, anabolica of 
prestatieverhogende middelen, 
middelen tegen griep, 
vermageringsmiddelen en 
middelen om te stoppen met 
roken.

Gezien het complexe 
karakter van farmaceutische 
criminaliteit heeft het FAGG, 
naast de repressieve aanpak, 
ook de belangrijke taak 
de patiënten en het groot 
publiek te sensibiliseren om 
geneesmiddelen op een veilige 
en adequate manier aan te 
kopen en te gebruiken.

Gezien het grensoverschrijdend 
aspect van farmaceutische 
criminaliteit neemt het FAGG 
ook actief deel aan het overleg 

De Speciale Onderzoekseenheid 
(SOE) is een transversale eenheid 
binnen het DG INSPECTIE. 
De SOE is actief binnen een 
uitgebreid intern en extern 
netwerk, en is onder meer 
belast met alle dossiers in de 
strijd tegen de farmaceutische 
criminaliteit. Bijvoorbeeld: 
namaak, vervalsing, illegale 
handel, fraude, doping en 
internetfraude.

Bij internetbestellingen 
worden de door de Douane 
geblokkeerde geneesmiddelen 
aan het FAGG bezorgd, en 
wordt er door ons Agentschap 
een administratief onderzoek 
opgestart. De gevolgen van dit 
onderzoek variëren van een 
verwittiging aan de besteller, 
tot het opstarten van een 
gerechtelijk dossier.

In 2009 werden meer dan 
drieduizend postpakketten 
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activiteit 2007 2008 2009 evolutie van
2008-2009

Aantal inspecties in:
voor het publiek opengestelde officina’s•	
ziekenhuisapotheken•	
geneesmiddelendepots bij dierenartsen •	
(vanaf 04.2009 zijn vijf inspecteurs dierenartsen in dienst)
farmaceutische bedrijven:•	

GMP -
GDP -

733
89
54

69
68

951
84

134

84
145

932
77

425

100
148

- 2 %
- 8 %
217 %

19 %
2 %

Aantal processen-verbaal door:
inspecteurs van voor het publiek opengestelde officina’s•	
inspecteurs van ziekenhuisapotheken•	
inspecteurs van de farmaceutische industrie•	

86
3

12

134
9

12

153
12
9

14 %
33 %

- 25 %

Verdovende en psychotrope middelen, aantal:
inspecties van de voorraad en de boekhouding bij fabrikanten, •	
groothandelaar-verdelers, invoerders en uitvoerders (Fr)
licentiecontroles:•	

invoer (Fr) -
uitvoer (Fr) -

inspecties van de voorraad en de boekhouding bij fabrikanten,  •	
groothandelaar-verdelers, invoerders en uitvoerders (Nl)
licentiecontroles:•	

invoer (Nl) -
uitvoer (Nl) -

316

318
49

212

513
118

297

383
38

249

537
87

167

232
26

241

539
90

- 44 %

- 39 %
- 32 %

- 3 %

1 %
3 %

Aantal aanvragen voor invoer-/uitvoervergunning
Gemiddelde termijn voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning

Aantal verdovingsbons
Gemiddelde termijn voor de verzending van de verdovingsbons

7.514
5 dagen

600.000
8 dagen

7.701
5 dagen

600.000
8 dagen

7.402
7 dagen

570.000
5 dagen

- 4 %

- 5 %

Precursoren, aantal:
activiteitenvergunningen aan marktdeelnemers•	
invoer/uitvoervergunningen:•	

uitvoer -
invoer -
pre-export notificaties -
intracommunautair handelsverkeer -
verdachte orders en transacties -

88

200
11

280
1.224

53

81

189
17

189
1.517

52

69

325
21

308
3.192

63

- 15 %

72 %
6 %

63 %
110 %
21 %

enkele cijfers voor dG iNsPeCtie
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activiteit 2007 2008 2009 evolutie van
2008-2009

hormonen en antibiotica, aantal:
nieuwe vergunningen (Nl)•	
hernieuwingen (Nl)•	
uitbreiding van certificaten (Nl)•	
nieuwe vergunningen (Fr)•	
hernieuwingen (Fr)•	
uitbreiding van certificaten (Fr)•	

116
99

119
56
60
39

98
69

124
52
45
60

59
39

106
49
36
57

- 40 %
- 43 %
- 15 %
- 6 %

- 20 %
- 5 %

uitvoer, aantal:
GMP-certificaten•	
certificates of pharmaceutical products•	
CMD•	
andere certificaten (zoals kopie conform, analyserapporten)•	
exportdeclaraties•	
declaraties voor een loonfabricageactiviteit•	

1.653
3.181

734
276
149
63

1.481
2.730

725
353
196
114

1.490
3.283

657
357
196
104

1 %
20 %
- 9 %

1 %
0 %

- 9 %

Ras kwaliteit
waarvan:

afkomstig uit België•	
uit Europa•	

van klasse 1•	
van klasse 2•	
van klasse 3•	
zonder klasse•	
fraude/namaak•	

voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik•	
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik•	
voor grondstoffen•	
voor IMP•	

150 141

56
85

46
69
12
8
6

129
9
2
1

188

81
107

45
116
20
0
7

163
21
4
0

33 %

Vergunningen “14.12.2006” en “30.06.2004”, aantal:
nieuwe aanvragen•	
aanvragen tot wijziging van vergunning•	

41
274

28
154

- 32 %
- 44 %

Aantal aanvragen tot afwijking bij de Commissie van advies:
dringende aanvragen•	
aanvragen behandeld volgens de normale procedure•	

24
72

16
114

28
125

75 %
7 %
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activiteit 2007 2008 2009 evolutie van
2008-2009

Vestigingscommissie voor apotheken, Franstalige kamer, aantal:
aanvragen•	
beslissingen•	

52
55

48
42

68
59

42 %
41 %

Kadaster der apotheken Franstalige kamer, aantal:
aanvragen tot wijziging•	
lopende dossiers (gemiddeld per maand)•	
afgeleverde attesten/vergunningen•	

437
117
442

295
93

325

- 33 %
- 21 %
- 26 %

Vestigingscommissie voor apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal:
nieuwe aanvragen•	
ministeriele beslissingen•	

66
97

59
92

72
154

22 %
67 %

Kadaster der apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal:
aanvragen tot wijziging•	
lopende dossiers (gemiddeld per maand)•	
afgeleverde attesten/vergunningen•	

- 189
-
-

479
140
445

153 %

soe:
aantal dossiers: inbreuken op het K.B. van 12 april 1974•	
aantal dossiers: andere inbreuken op de regelgeving inzake geneesmiddelen•	
bijstand aan parketten en aantal geopende dossiers•	
aantal gecontroleerde postpakketten•	

-
-
-
-

12
18

101
736

16
39
70

2.392

33 %
117 %
- 31 %
225 %

erkenning van apothekers klinische biologen:
Franstalige kamer•	 , aantal:

nieuwe stageplannen -
afgeleverde goedkeuringen -

Nederlandstalige kamer•	 , aantal:
nieuwe stageplannen -
afgeleverde goedkeuringen -

10
8

7
5

10
7

14
6

9
7

16
8

- 10 %
0 %

14 %
33 %
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Personeel en budget 2009 van het FaGG
afdeling P&o

opleidingscyclus Vitruvius, een 
leiderschapsontwikkelings-
programma van de FOD P&O. In 
2008 kregen reeds vier collega’s 
de kans deze nieuwe stijl van 
leiderschap, waarbij de mens 
centraal staat, te ontwikkelen.

Het personeel

Dit jaar investeerde de Afdeling 
P&O ook veel in de opleiding 
van het personeel. Zo namen 
twee leden van de afdeling 
deel aan het proefproject 
Certificering, georganiseerd 
door Selor. Na deze succesvolle 
deelname beschikt de Afdeling 
P&O nu over een grotere 
onafhankelijkheid voor 
bepaalde selectieprocedures, 
waardoor er efficiënter zal 
kunnen worden ingespeeld 
op de personeelsbehoeften 
van de organisatie. Mede 
dankzij deze investering zal het 
personeelsplan in 2010 hopelijk 
voor ruim 90 % kunnen worden 
ingevuld.

In 2009 zijn ook twee 
medewerkers, die voldoen aan 
de vereisten voor het bekleden 
van een managementfunctie, 
begonnen aan de 

van deze werkmethode op de 
organisatie werd beoordeeld, en 
het referentiekader dat als basis 
zal dienen voor de invoering van 
telewerk op grotere schaal in 
2010, werd bepaald.

Om te evolueren van een 
administratieve partner naar 
een businesspartner voor de 
realisatie van de strategie van 
het FAGG, had de Afdeling 
P&O regelmatig overleg met de 
Directieraad om de concrete 
verwachtingen af te bakenen. 
Naast een adviserende rol op het 
gebied van de reglementering, 
wordt het accent gelegd op 
competentiebeheer. Deze 
aanpak moet ons Agentschap 
helpen zijn doelstellingen te 
behalen. Er dringt zich nu een 
interne denkoefening op over 
de uitwerking van actieplannen 
om op korte termijn vooruitgang 
te boeken.

De Afdeling P&O is 
verantwoordelijk voor het 
HR-management en de 
organisatieontwikkeling binnen 
het FAGG. De belangrijkste 
opdracht van de afdeling is het 
streven naar optimale efficiëntie 
en prestaties voor iedere 
individuele werknemer, en voor 
de organisatie in haar geheel.

De organisatie

De belangrijkste wijziging 
in 2009 op het gebied van 
personeelsorganisatie was 
de invoering van het nieuw 
organogram van het Agentschap. 
De drie pijlers of DG’s en de 
interne verantwoordelijkheden 
zijn vastgelegd, en er werden 
drie Directeurs-generaal 
aangeduid om elk van deze 
pijlers of DG’s te leiden.
Het proefproject Telewerk dat 
in 2008 van start ging, werd 
in 2009 voortgezet. De impact 
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Verdeling Fr-Nl

Verdeling man-vrouw

Man Vrouw

Verdeling voltijds equivalent

Verdeling contractueel-statutair

Statutair Contractueel Fr NI

250

200

150

100

50

0

139

235
274

100 % 80 % 66 % 50 % 0 %

69

2 17 12

250

200

150

100

50

0

226

148

0

50

100

150

200

300

250

200

150

100

50

0

190184
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afdeling B&Bc 

De kerntaken van de Afdeling 
B&Bc zijn:

de opmaak en opvolging van •	
de jaarbegroting;
de registratie van de •	
inkomsten en uitgaven, 
en de opmaak van de 
jaarrekeningen;
de uitbetaling van facturen.•	

Enkele budgettaire elementen

De begroting 2009 van ons 
Agentschap, goedgekeurd 
door het Parlement, bedroeg 
55.726.159 euro aan ontvangsten 
en 55.509.739 euro aan uitgaven. 
De inkomsten omvatten de 
overheidsdotatie van 
19.048.000 euro, gestort via de 
FOD Volksgezondheid, en de 
eigen inkomsten afkomstig van 
de toepassing van verschillende 
wetten en verordeningen. Deze 
omvatten de opbrengsten van 
de reserves van het Agentschap, 

geraamd op 760.000 euro. Het 
FAGG kreeg bovendien de 
toelating om in zijn financiële 
reserves te putten voor een 
bedrag van 1.700.000 euro.

Verdeling van de inkomsten 
voor het jaar 2009

Na de voorlopige afsluiting 
van het jaar bedroegen de 
inkomsten gerealiseerd in 
2009 in totaal 53.576.971 euro. 
Dit komt overeen met een 
achteruitgang met 3,86 % van 
onze inkomsten in vergelijking 
met de neergelegde begroting. 
Dit kan worden verklaard 
door het niet benutten van de 
voorziene financiële reserves van 
1.700.000 euro. Zonder rekening 
te houden met dit bedrag lagen 
de ontvangsten in 2009 0,83 % 
lager dan geraamd. Het verschil 
bevindt zich enkel op het niveau 
van de eigen inkomsten.

De gerealiseerde inkomsten 
bestaan voor 34.528.971 euro 
uit eigen inkomsten, en 
voor 19.048.000 euro uit de 
dotatie. De eigen inkomsten 
vertegenwoordigden 63 % van 
de totale inkomsten. De dotatie 
kwam dus overeen met 37 %.

Uit de analyse van de eigen 
inkomsten blijkt dat deze voor 
31 % uit heffingen bestaan, en 
voor 69 % uit retributies of 
fees for service. Deze heffingen 
worden, afhankelijk van de 
verschillende regelgevingen 
en reglementen, geïnd 
op basis van het aantal 
verkochte verpakkingen 
van geneesmiddelen en 
grondstoffen, of op basis van de 
omzet gerealiseerd op medische 
hulpmiddelen. Op het niveau 
van de eigen inkomsten is er 
ook nog de bijzondere retributie 
van het EMA voor de vergoeding 
van de activiteiten van het FAGG 

op Europees niveau, en dit voor 
een bedrag van 3.164.257 euro. 
Verder is er nog een andere 
opvallende retributie, wegens de 
bestemming ervan, aangezien 
de bijdrage “klinische studie” 
van 1.944.898 euro niet alleen 
de kosten van het Agentschap 
voor die studies moet dekken, 
maar ook een grote rol speelt in 
de financiering van de Ethische 
comités.

Voor de heffingen moet worden 
opgemerkt dat de heffing 
op de verpakkingen, de “30 
centiemen en 15 centiemen”, 
een bedrag van 4.625.635 euro 
vertegenwoordigt, hetzij 43 % 
van de heffingen. Deze heffing 
was in 2009 buitengewoon hoog 
door de uitzonderlijke inning 
van bedragen, verschuldigd 
voor vroegere jaren. Een andere 
belangrijke heffing is de heffing 
geïnd op verpakkingen, de 
“50 centiemen”-heffing. Deze 
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afdeling B&Bc 

in MeSeA zijn opgenomen, 
worden via de traditionele weg 
gecommuniceerd, door middel 
van administratieve formulieren 
en financiële mappen afkomstig 
van de verschillende afdelingen 
en diensten van het Agentschap.

het aantal verpakkingen en 
een rekening voor diverse 
retributies.

Na ontvangst van de 
liquiditeiten worden deze als 
inkomst bij de juiste omzet 
geboekt. Deze omzet wordt 
vervolgens gedebiteerd van de 
fee die overeenstemt met elke 
ingediende serviceaanvraag. 
Dit gebeurde in 2009 door 
de boeking van 18.302 
virtuele verkoopsfacturen 
in de geïnformatiseerde 
dagboeken. De codering 
gebeurt manueel. De informatie 
over de boekingen, zoals 
de overeenkomst van de 
fees en de overeenkomstige 
serviceaanvragen, wordt 
hoofdzakelijk uit het 
MeSeA-systeem gehaald, 
meer bepaald door verificatie 
van de “public inbox 
payment tracking”. De 
affectatiegegevens die niet 

gegroepeerd, om snel 
en eenvoudig een 
boekhoudkundige staat te 
kunnen opvragen.

Het Agentschap telde voor de 
uitgaven voor het jaar 2009 een 
totaal van 3.988 facturen. Deze 
facturen worden gecontroleerd 
en, na goedkeuring, in het 
boekhoudkundig systeem 
ingevoerd. De betaling gebeurt 
automatisch, na dubbele 
elektronische handtekening, 
binnen de maand via het 
betalingssysteem Isabel.

De eigen inkomsten voor 
2009 omvatten concreet 
21.149 stortingen op zeven 
bankrekeningen, waarop telkens 
specifieke inkomsten worden 
gestort. Het gaat onder meer om 
rekeningen voor de ontvangsten 
van het EMA, “klinische 
studies”, gemedicineerde 
diervoeders, heffingen op 

analyseopdrachten in het 
kader van geneesmiddelen, 
en de uitgaven op het gebied 
van informatica. Deze kosten 
bedragen respectievelijk 
4.570.258 euro en 
2.346.428 euro, hetzij 9 % en 5 % 
van de uitgaven.

Registratie van de operaties en 
boekhoudkundige verwerking

Sinds de oprichting van het 
Agentschap voert de Afdeling 
B&Bc een dubbele boekhouding. 
Dit beoogt niet alleen om 
te voldoen aan de wettelijke 
voorschriften, maar ook om te 
resulteren in meer transparantie 
van de verschillende inkomende 
en uitgaande financiële stromen. 
Dit biedt voor de verschillende 
betrokken partijen meer 
duidelijkheid in de financiële 
werking van het FAGG. Alle 
uitgaven en inkomsten worden 
in eenzelfde informaticasysteem 

is goed voor 4.592.280 euro 
of 43 %. Deze laatste heffing 
wordt niet aangewend voor de 
financiering van het Agentschap, 
maar gaat volledig op naar de 
permanente (her-)controle op 
geneesmiddelen.

Verdeling van de uitgaven voor 
het jaar 2009

De “voorlopige” uitgaven 
voor het jaar 2009 bedroegen 
50.190.200 euro, waarvan 
20.541.597 euro voor 
personeelskosten, statutair en 
contractueel personeel, wat 
overeenkomt met 41 % van de 
uitgaven. Een andere belangrijke 
uitgavenpost is de betaling van 
de toelage voor de financiering 
van NAT-bloedtesten, voor een 
bedrag van 10.087.649 euro,
hetzij 20 % van de uitgaven. 
Twee andere grote 
uitgavenposten zijn de kosten 
gemaakt voor controle- en 
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Middelen 2009 van het FaGG (buiten dotatie)

54 %

31 %

9 %
6 %

13 %

13 %

5 %

 Retributie EMA
 Retributie “klinische studies”
 Andere retributies
 Heffing “30 centiemen & 15 centiemen”
 Heffing “50 centiemen”
 Andere heffingen

 Subsidie NAT-bloedtesten
 Controle en analyse

 geneesmiddelen
 Uitgaven informatica
 Personeelskosten
 Andere uitgaven

25 %

20 %

9 %

5 %

41 %

het budget 2009 van het FaGG in euro activiteit Begroting Realisatie

inkomsten

Dotatie 19.048.000 19.048.000

Eigen inkomsten 36.678.159 34.528.971

Totaal 55.726.159 53.576.971

uitgaven

Loonkosten en sociale lasten 24.745.079 20.541.597

Andere personeelskosten 867.000 886.534

Werkingskosten niet-ICT 16.247.199 16.288.046

Werkingskosten ICT 3.078.312 2.289.493

Vermogensuitgaven niet-ICT 76.500 39.946

Vermogensuitgaven ICT 408.000 56.935

Subsidie NAT-bloedtesten 10.087.649 10.087.649

totaal 55.509.739 50.190.200

uitgaven 2009 van het FaGG
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de andere ondersteunende diensten
afdeling iCt 

De Afdeling ICT is onder 
meer verantwoordelijk voor 
hardware- en softwarebehoeften 
van het Agentschap. Als 
voorbeeld kunnen wij hier 
MeSeA aanhalen, een door het 
FAGG ontwikkelde applicatie 
die onmisbaar is geworden bij 
onder meer het opvolgen en 
behandelen van de dossiers 
voor het verkrijgen van een 
VHB voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. Bovendien 
voorziet de Afdeling ICT in een 
aantal communicatiebehoeften, 
zoals de voorzieningen voor 
teleconferenties.

Er wordt voornamelijk gewerkt 
met interne ICT-experten, 
hoewel voor enkele projecten 
beroep wordt gedaan op externe 
ICT-experten.

Aangezien het Agentschap 
relatief jong is, en dus nog 
steeds in zekere mate in 

ontwikkeling, zijn er naast de 
vele reeds voltooide projecten 
nog een aantal in volle 
ontwikkeling. Ook de bestaande 
applicaties en voorzieningen 
worden opgevolgd, en indien 
nodig verder verfijnd. Dit 
gebeurt steeds in nauw overleg 
met elke afdeling, cel, eenheid of 
andere betrokken partij.

Realisaties voor 2009

In het kader van de autonomie •	
van het Agentschap, los van 
de FOD volksgezondheid, 
is een autonome helpdesk 
gecreëerd en werd verder 
gewerkt aan de uitbouw van 
een autonome Afdeling ICT. 
De nodige voorbereidingen 
werden getroffen om de 
fysieke migratie van de 
ICT-infrastructuur vanuit de 
FOD Volksgezondheid naar de 
infrastructuur van het FAGG 
mogelijk te maken.

nieuwe functionaliteiten 
toegevoegd in het kader van 
de nieuwe regelgeving rond 
de variaties.
De PSUR-databank werd •	
in gebruik genomen. Deze 
databank is voornamelijk 
bedoeld om de veiligheid van 
de vergunde geneesmiddelen 
op te volgen. De checker, 
online en offline, werd ook 
uitgerust met een aantal 
nieuwe checks. Onze checker, 
die wordt gebruikt voor het 
elektronisch indienen van 
geneesmiddelendossiers voor 
menselijk gebruik, wordt 
bovendien gebruikt door 
een aantal grote Europese 
Lidstaten, namelijk Frankrijk, 
Spanje, Ierland, Bulgarije, 
Litouwen en Polen.
Er werd een bevraging •	
uitgevoerd, in samenwerking 
met onze partners van 
de betrokken industrie, 
over de voorziene evolutie 

Een systeem voor •	
teleconferenties, wat 
onmisbaar is in de Europese 
context van het Agentschap, 
werd gerealiseerd.
De gegevens rond CTA •	
werden gemigreerd naar een 
nieuwe databank om zowel 
de performantie te verbeteren 
als de reporting te versnellen, 
en om telewerk mogelijk 
te maken. In het algemeen 
worden de technische 
voorbereidingen getroffen om 
het telewerken nog verder uit 
te breiden.
De applicatie voor het nagaan •	
van nieuwe specialiteitsnamen 
voor geneesmiddelen, om te 
vermijden dat vergissingen 
bij het afleveren en toedienen 
gebeuren door erg gelijkende 
namen, werd grondig 
gemoderniseerd, uitgebreid, 
en in productie genomen.
In MeSeA werden een aantal •	
bugs opgelost en een aantal 
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De Eenheid Logistiek zorgt 
voor alle voorzieningen, 
bestelling en installatie, op 
het vlak van bureaumateriaal 
en ander meubilair voor 
het voltallige Agentschap, 
inclusief de polyvalente 
kopieerapparaten. Deze eenheid 
is verantwoordelijk voor 
het beheer van het papieren 
archief, de afhandeling van 
de inkomende en uitgaande 
briefwisseling, en de catering 
voor de verschillende 
vergaderingen van het FAGG.

Voor 2009 noteren wij de 
geslaagde verhuis van een 
zestigtal personen uit de 
verschillende afdelingen van de 
Ondersteunende diensten.

(PowerPoint-)presentaties en •	
voordrachten.

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 vertalers van de Afdeling 
Vertaling van het FAGG staan 
in voor het vertalen van teksten, 
het reviseren van teksten en 
het verstrekken van taalkundig 
advies.

Enkele vertaalde documenten in 
het jaar 2009:

interne en externe •	
berichtgeving, zoals de interne 
nieuwsbrieven Vit@,  
Vit@ Express en Vit@ MeSeA, 
de externe nieuwsbrieven  
@ctua, @ctua EXPRESS, 
persberichten, dienstnota’s, 
omzendbrieven, 
briefwisseling, vacatures en 
functiebeschrijvingen;
ontwerpen van regelgeving;•	
antwoorden op parlementaire •	
vragen;
contracten en •	
overeenkomsten;
notulen en verslagen;•	
werkfiches MeSeA;•	

steeds nieuwe projecten en 
aanvragen tot wijziging van 
bestaande applicaties bij. Dit 
om nog beter aan de noden 
van zowel interne klanten, of 
dus de medewerkers van het 
FAGG, als van externe klanten 
zoals de farmaceutische 
industrie, te voldoen, en om 
de Europese samenwerking 
nog vlotter te laten verlopen.

van de elektronische 
geneesmiddelendossiers 
volgens de Europese 
formaten: eCTD en NeeS. 
De resultaten van deze 
bevraging laten ons toe 
beter in te spelen op de 
noden en verwachtingen 
rond het elektronisch 
indienen van dossiers voor 
het verkrijgen van een VHB 
voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik.
De eerste overdracht van •	
gegevens voor de Authentieke 
Bron Geneesmiddelen 
binnen e-Health is voltooid. 
Dit is een relatief nieuw 
systeem voor een betere 
elektronische uitwisseling 
van administratieve gegevens 
binnen de betrokken 
Belgische overheidsdiensten 
en andere partners.
Er zijn nog een aantal •	
projecten in ontwikkeling, 
en er komen uiteraard 

afdeling

Vertaling
eenheid 
logistiek
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In 2009 was de Juridische 
afdeling van het FAGG onder 
meer belast met:

regelgeving:•	
realiseren van  -
beleidsdoelstellingen van de 
voogdijminister;
opstellen en opvolgen van  -
regelgeving;
uitwerken van voorstellen  -
tot verbetering van de 
vigerende regelgeving;
opvolgen van de  -
ontwikkeling van de 
Europese regelgeving;
omzetten van de Europese  -
regelgeving naar nationaal 
recht;

juridisch advies en informatie;•	
genadeverzoeken;•	
geschillen:•	

rechtszaken en coördineren  -
van de elementen voor de 
verdediging;
administratieve boetes. -

Juridische 
afdeling
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de diensten van de administrateur-generaal
afdeling Communicatie

De Afdeling Communicatie is 
verantwoordelijk voor zowel 
het interne als het externe 
communicatiebeleid, en neemt 
het woordvoerderschap van 
onze organisatie op zich. Deze 
afdeling wil een continue 
dienstverlening garanderen 
dankzij een gedeelde kennis 
van het takenpakket binnen 
het kleine team, en dit ter 
ondersteuning van de volledige 
organisatie.

De Afdeling Communicatie 
vertegenwoordigt het 
FAGG in COMMnet, het 
communicatienetwerk 
voor de Belgische publieke 
overheidsdiensten van de FOD 
P&O, en op internationaal 
niveau in de WGCP van de 
HMA.

Na het opstarten van deze 
nieuwe afdeling binnen 
het Agentschap en het 

creëren van de verschillende 
communicatietools, is in 2009 
gestart met het optimaliseren 
van de bestaande realisaties.

* Enkel de drie weergegeven Diensten van de Administrateur-generaal waren operationeel in 2009.

*
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de diensten van de administrateur-generaal
afdeling Communicatie

Het project “FAGG – AFMPS 
2008 – 2012” telt momenteel 
een zeventigtal projecten 
en blijft speciale aandacht 
krijgen, opdat het FAGG 
ook zijn doelstellingen voor 
2010 zou kunnen bereiken. 
In dat kader zal de Cel PMO 
de coördinatie, planning en 
opvolging van de talrijke 
projecten van het Agentschap, 
alsook de communicatie 
daarrond, voortzetten en verder 
optimaliseren.

vooruitgang boekten denken wij 
vooral aan:

de implementatie van een •	
nieuw systeem voor de  
snelle informatie van  
gezondheidszorgbeoefenaars;
de omzetting van de nieuwe •	
procedure voor variaties;
de voorbereiding van de •	
publicatie van de bijsluiters 
voor het publiek en de SKP  
op onze internetsite;
de oprichting van een •	
overlegcomité tussen de 
drie Directeurs-generaal 
en de coördinatoren van de 
speerpunten;
de organisatie van de externe •	
communicatie, of nog, 
de ontwikkeling van een 
interactieve internetsite, 
voor de uitwisseling van 
wetenschappelijke adviezen.

In 2009 zette de Cel PMO haar 
missie voort en werd verder 
gewerkt aan de ontwikkeling van 
de verschillende activiteiten die 
in 2008 werden aangevat. Een 
aantal projecten, opgestart in 
het kader van het project 
“FAGG – AFMPS 2008 – 2012”, 
werden tot een goed einde 
gebracht.

Even ter herinnering: het 
project “FAGG – AFMPS 
2008 – 2012” omhelst een 
aantal sleutelelementen en 
strategische doelstellingen die 
op middellange termijn ons 
Agentschap moeten omvormen 
tot een doeltreffende en goed 
geoliede organisatie. Voor 2009 
noteren wij het online gaan 
van de nieuwe internetsite van 
het Agentschap, en voor de 
andere projecten die een grote 

Cel PMo 
Project Management office
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“Trio-voorzitterschap”, de 
Europese Commissie en 
Europarlementsleden, voor 
het beheer van de agenda 
en dus voor de planning, 
zowel inhoudelijk als 
organisatorisch.
deelname aan de task force •	
voor het opstellen van het 
strategy paper II van de HMA.
Dit document wordt tijdens 
het Belgisch voorzitterschap 
afgewerkt.
bekendmaking van •	
de resultaten van de 
BEMA-oefening 2008 met de 
identificatie van de volgende 
belangrijke aandachtspunten:

voltooiing van de herziening  -
van het K.B. van 31 mei 1885 
en vervanging door het 
K.B. van 21 januari 2009 
houdende onderrichtingen 
voor de apothekers, of 
dus de actualisering van 
het K.B. van 31 mei 1885 
en de reglementering van 

Er zijn nu drie voorstellen 
van richtlijnen: namaak, 
geneesmiddelenbewaking en 
informatie aan patiënten;
voorbereiding op het Belgisch •	
voorzitterschap met de 
agenda van de vergaderingen 
die door het FAGG zullen 
worden georganiseerd, de 
conferentie RIZIV-FAGG, en 
de agenda van de groep van de 
Raad die door het FAGG zal 
worden voorgezeten. In deze 
context is de firma Conrad 
Consulting ingeschakeld voor 
de logistieke aspecten van 
de vergaderingen die door 
het FAGG zullen worden 
georganiseerd. Voor het 
komende voorzitterschap 
noteren wij ook de 
organisatie van regelmatige 
contacten met de FOD 
Volksgezondheid, het RIZIV, 
het Kabinet van de Minister 
van Volksgezondheid, 
met onze partners, het 

De Cel Internationale 
betrekkingen is belast met de 
coördinatie van de interne en 
externe informatiestroom in 
nationale en internationale 
context, met het oog op de 
harmonisatie van de Belgische 
standpunten op internationaal 
niveau.

Voor 2009 onthouden wij vooral 
de volgende agendapunten:

verhogen van de •	
naambekendheid van het 
FAGG in het nationale circuit, 
onder andere via de Groep 
Eurocoördinatoren;
opvolging van het “Pharm •	
pack” in samenwerking met 
onze stakeholders: industrie, 
patiëntengroeperingen, 
Europese en internationale 
beroepsverenigingen, de 
andere Europese Lidstaten, 
en ook Belgische en andere 
Europarlementsleden;  

Cel internationale betrekkingen
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opvolging van de  -
interministeriële 
economische commissie 
en voltooiing van het 
huishoudelijk reglement 
van de drie comités van het 
FAGG.

ondertekening van  -
de verklaringen van 
belangenconflicten door 
alle personeelsleden van 
het FAGG en door de 
commissieleden van de 
FAGG-commissies. In 
deze context werd  een 
gedragscode inzake 
belangenconflicten 
uitgewerkt voor de 
medewerkers van het FAGG, 
de leden van de commissies 
en externe experten;
opstelling van een protocol  -
met de FOD Economie, 
voor de invoering van 
een coördinatieplatform 
om een bilateraal overleg, 
over de samenwerking 
van de verschillende 
activiteiten in verband 
met geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten 
van deze twee instellingen, 
te structureren en te 
organiseren;

nieuwe aspecten zoals 
de verkoop via internet 
van geneesmiddelen vrij 
van medisch voorschrift. 
Het resultaat verscheen 
in het B.S. en er werd een 
bijhorende omzendbrief 
met praktische richtlijnen 
verstuurd;
voltooiing van de omzetting  -
van de richtlijn betreffende 
de medische hulpmiddelen 
door het K.B. van 17 maart 
2009, tot wijziging van 
het K.B. van 18 maart 1999 
betreffende de medische 
hulpmiddelen. Het gaat 
hier om de omzetting en 
om de vereenvoudiging van 
bepaalde verplichtingen, 
zoals de versterking 
van het FAGG als uniek 
contactpunt. Wij noteren 
ook de fusie van de twee 
commissies bevoegd voor 
medische hulpmiddelen;
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de drie comités 
van het FaGG wetenschappelijk comité

Het Wetenschappelijk comité 
kwam in de loop van 2009 vier 
keer bijeen. Het beëindigde de 
beoordeling van de lopende 
procedures in de verschillende 
commissies die actief zijn 
binnen het FAGG. Uit deze 
analyse is gebleken dat voor 
een groot aantal commissies 
reeds een gemeenschappelijk 
platform bestaat van 
experten die zorgen voor de 
uniformiteit en continuïteit 
van het wetenschappelijk 
werk binnen deze commissies. 
Uit de herziening van de 
werkmethodes van de 
verschillende commissies 
kwam ook naar voor dat 
het Wetenschappelijk 
comité uit zeer heterogene 
groepen bestaat. Sommige 
commissies hebben namelijk 
veeleer wetenschappelijke 
doelstellingen, terwijl andere 
dan weer veeleer administratief 
zijn.

In de loop van 2010 zal 
worden nagedacht over de 
mogelijkheid om binnen het 
Wetenschappelijk comité 
subgroepen te creëren, die 
rekening zouden houden met 
de specifieke kenmerken van de 
verschillende commissies.
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de drie comités 
van het FaGG wetenschappelijk comité

De leden van het 
Doorzichtigheidscomité kregen 
ook een voorstelling van de 
manier waarop het FAGG zijn 
strategische doelstellingen zal 
meten en visualiseren via KPI. 
Deze KPI zullen vanaf 2010 
op regelmatige basis op de 
plenaire vergaderingen worden 
gepresenteerd.

Verder zijn op een 
werkgroepzitting de 
speerpunten ONCOLOGIE en 
VACCINS aan de leden van het 
Doorzichtigheidscomité en een 
aantal experten voorgesteld.
 

In 2009 hield het 
Doorzichtigheidscomité 
vijf plenaire vergaderingen 
waarin de begroting 2009 werd 
opgevolgd, het personeelsplan 
2009 besproken, en ook een 
advies over de begroting 
2010 werd gegeven. De 
Ministerraad heeft in 2009 
aan alle federale instanties 
een bijkomende besparing 
van hun personeelsenveloppe 
van 1,5 % opgelegd, maar heeft 
tegelijkertijd aan het FAGG 
kredieten toegekend, om zo 
ons Agentschap toe te laten een 
bijkomende missie te vervullen. 
Deze nieuwe competentie 
heeft betrekking op de wet 
van 19 december 2008 inzake 
het verkrijgen en gebruik van 
menselijk lichaamsmateriaal 
bestemd voor humane medische 
toepassingen, of met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek.

de rol van het FAGG zijn 
besproken, zoals onze rol in de 
grieppandemie en het daarmee 
verbonden probleem van de 
bloedbevoorrading.

In 2009 vergaderde het 
Raadgevend comité vier maal. 
De leden maakten kennis 
met het nieuw organogram 
van het Agentschap en met de 
Directeurs-generaal van de 
drie pijlers of DG’s. Bij deze 
gelegenheid hebben zij de 
krachtlijnen van hun plan van 
aanpak voorgesteld.

Het Raadgevend comité 
beantwoordde in 2009 een 
aantal algemene vragen van onze 
stakeholders. De rol van het 
FAGG inzake homeopathische 
geneesmiddelen werd op een 
vergadering toegelicht, en er 
werd een uiteenzetting gegeven 
van de strategie omtrent 
geneesmiddelenbewaking, op 
basis van een overzicht van 
de verschillende projecten en 
activiteiten van ons Agentschap. 
Ook andere kwesties aangaande 

Raadgevend comité doorzichtigheidscomité
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de vier speerpunten van het FaGG
speerpunt oNColoGie

In de opstartfase van het 
speerpunt ONCOLOGIE werden 
de volgende drie specialiteiten 
uitgekozen:

specialiteit 1: Neuro-oncologie;•	
specialiteit 2: Advanced •	
Therapies voor oncologische 
indicaties;
specialiteit 3: Pediatrische •	
oncologie.

In een later stadium wordt een 
uitbreiding voorzien met de 
onderstaande specialiteiten:

specialiteit 4: Oncologische •	
weesindicaties;
specialiteit 5: Anti-emesis •	
tijdens chemotherapie.

Voor 2009 noteren wij de 
volgende stand van zaken en 
toekomstperspectieven met 
betrekking tot de verschillende 
strategische doelstellingen van 
het speerpunt ONCOLOGIE.

Binnen de geselecteerde 
deeldomeinen zijn verschillende 
academische experten 
geïdentificeerd, die intussen 
hun samenwerking met het 
FAGG hebben bevestigd door 
het indienen van een “Expert 
Nomination Form” en een 
“Declaration of Interest”.

Op 8 juni 2009 keurde de 
Management Board van het 
EMA de kandidatuur van 
Professor Jean-François 
Baurain goed als “Alternate 
Member” binnen de CHMP. 
Professor Baurain leidt het 
laboratorium voor medische 
oncologie van de UCL, en is 
adjunct-kliniekhoofd van de 
Dienst Medische oncologie 
van de Cliniques universitaires 
Saint-Luc. Hij specialiseerde 
zich in de behandeling van 
gynaecologische kanker, 
borstkanker en hersentumoren. 
Hij heeft ook ervaring op 

het gebied van innovatieve 
therapieën zoals vaccinatie voor 
de behandeling van melanomen. 
Zijn aanduiding betekende 
een belangrijke stap voor 
het speerpunt ONCOLOGIE 
aangezien ons Agentschap 
zich nu actief kan profileren 
in de aflevering van VHB voor 
oncologische geneesmiddelen 
via de CP. Enerzijds kunnen wij 
nu de rol van (co-)rapporteur 
opnemen voor geneesmiddelen 
binnen de geselecteerde 
specialiteiten van het speerpunt 
ONCOLOGIE, en anderzijds 
kunnen wij ons direct mengen 
in de besprekingen aangaande 
oncologische geneesmiddelen, 
waarvoor wij geen enkele 
verantwoordelijkheid hebben 
als (co-)rapporteur binnen de 
CHMP.

De minimumbehoeftes aan 
interne expertise moeten 
dringend verder worden 

ontwikkeld, en dit in 
overeenstemming met de 
GAP-analyse voor het DG 
PRE vergunning. Hierdoor 
moeten wij onze implicatie in 
de regelgevende procedures 
voor geneesmiddelen met 
oncologische indicatie kunnen 
vergroten.

Op het niveau van de contacten 
met de farmaceutische industrie 
vertaalde het overleg zich in:

portfolio-/wetenschappelijke •	
vergaderingen op het gebied 
van oncologie;
een workshop “Early Phase •	
Development – Oncology”, 
georganiseerd op 19 
en 20 oktober 2009, in 
samenwerking met 
verschillende sponsors van 
oncologische klinische studies 
in het kader van de CTFG.
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de vier speerpunten van het FaGG
speerpunt oNColoGie

van het speerpunt ONCOLOGIE 
binnen de algemene 
expertendatabank van het FAGG. 
Er moet ook een verdere 
sensibilisering komen van 
de relevante nationale en 
internationale stakeholders, in 
functie van de dossiervereisten 
voor WTA, CTA, VHB en 
farmacovigilantie, en er worden 
ook internationale en nationale 
activiteiten voorzien.

Ook de verdere consolidering 
van de huidige activiteiten 
aangaande CTA, PIP en 
WTA staat op de agenda. Om 
een maximale implicatie te 
waarborgen in de opvolging 
van VHB-aanvragen, wordt 
een verhoogde betrokkenheid 
bij CP van oncologische 
geneesmiddelen voorzien. 
Gekoppeld hieraan wordt een 
proactieve samenstelling van de 
evaluatieteams overwogen.

voor gebruik tijdens 
chemotherapie, en voor 
een generisch oncologisch 
geneesmiddel;
België coördineerde  -
de wetenschappelijke 
herziening van zeven PIP, en 
beoordeelde de preklinische 
secties van veertien andere 
PIP.

Vanaf januari 2010 worden 
maandelijks vergaderingen 
van de projectgroep voorzien. 
Dit overleg zal een transversale 
uitwisseling mogelijk maken 
van relevante informatie 
met betrekking tot CTA, PIP, 
WTA, VHB, farmacovigilantie 
en inspecties. Dit platform 
faciliteert de feedback van de 
CHMP, SAWP, CAT, PDCO, 
CMDh en PhVWP, en geeft input 
voor de toekomstige organisatie 
van het speerpunt ONCOLOGIE.

Voor 2010 is de integratie 
voorzien van de expertendatabank 

enkele cijfers voor 2009

23 % CTA voor oncologische •	
geneesmiddelen, voornamelijk 
voor fase I en II klinische 
studies;
een aanvraag voor een •	
Medisch noodprogramma 
voor een hematologische 
indicatie;
op nationaal niveau: •	
opstartfase met twee 
wetenschappelijke adviezen;
op Europees niveau:•	

België leverde de coördinator  -
voor een dertiental 
oncologische adviezen, 
waaronder drie pediatrische 
adviezen;
België aanvaardde vier  -
aanvragen met betrekking 
tot generische oncologische 
geneesmiddelen, waarvoor 
het de rol aannam van 
referentielidstaat via een 
DCP;
België was rapporteur bij de  -
CP voor een anti-emeticum 

In het kader van de 
werkzaamheden van het 
speerpunt ONCOLOGIE werd 
ook contact opgenomen met 
verschillende nationale comités 
en organisaties, zoals de Belgian 
Society for Pediatric Hematology 
and Oncology, het Federaal 
Kankercentrum, het College 
voor Oncologie, de Belgian 
Society for Medical Oncology, en 
met internationale comités en 
organisaties zoals de Paediatric 
Oncology Task Force, het EMA 
en het National Institute of 
Health-USA. De samenwerking 
met het EORTC werd bevestigd.
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speerpunt VaCCiNs

goedkeuring van de vaccins voor 
de seizoensgriep.

Vooraleer het A/H1N1v 
Californië-virus uitbrak, waren 
er drie pandemische vaccins 
vergund op basis van de aviaire 
H5N1 of vogelgriepstam. Drie 
firma’s beschikten over een 
vergunning die geactiveerd kon 
worden van zodra de WGO de 
crisisfase van een pandemie 
instelde. De EU-regulatoren 
waren klaar voor deze fase.

Drie firma’s startten, van zodra 
de nieuwe griepstam gekend 
was, met de productie van 
hun vaccin en het indienen 
van gegevens voor de ultieme 
variatie die de distributie van 
het pandemisch vaccin zou 
mogelijk maken.

De betrokken 
FAGG-medewerkers hebben 
ook hun steentje bijgedragen 

indien de grieppandemie veel 
ernstigere vormen zou hebben 
aangenomen, aangezien dit 
zou hebben toegelaten om zeer 
grote groepen van de Europese 
bevolking te vaccineren.

In het tweede semester 
van 2009 werden wij dan 
volop geconfronteerd met 
de grieppandemie, en de 
wedloop tegen de tijd om de 
pandemische vaccins stap voor 
stap te beoordelen. Zes jaar 
voorbereidend werk was hieraan 
voorafgegaan: van 2003, het jaar 
dat de Europese Commissie 
de VWP vroeg om zich voor 
te bereiden op een pandemie, 
tot 2009. De ene richtlijn na 
de andere is in die periode 
geschreven en gepubliceerd om 
een snelle procedure voor het 
aanmaken en het vergunnen van 
een pandemisch vaccin mogelijk 
te maken. Dit alles is gebaseerd 
op het principe van de jaarlijkse 

geheimen kennen. Aangeduid 
met codes als MF59 en AS03, 
gaat het hier over gekende 
squalenen of voorlopers van 
W3-vetzuren. W3-vetzuren zijn 
niet alleen lichaamseigen 
stoffen, deze hebben ook 
een goede reputatie. Het zijn 
levensnoodzakelijke vetzuren 
waarvan een overmaat in de 
voeding bovendien een gunstig 
effect zou hebben op onze 
gezondheid. Tijdens dit overleg 
werd een grote hoeveelheid 
gegevens besproken, die zeer 
geruststellend waren voor het 
gebruik van deze adjuvantia. 
Dit materiaal werd doorgegeven 
naar de VWP van het EMA.

Pittig detail: er bleek dat door 
het gebruik van adjuvantia 
slechts één vierde van het 
griepantigeen nodig zou zijn, en 
er toch vier maal meer vaccin 
kon worden geproduceerd. Dit 
zou erg belangrijk zijn geweest 

VACCINS voor humaan gebruik

2009 is een druk jaar geweest 
voor het speerpunt VACCINS – 
vaccins voor humaan gebruik. 
Voor het eerste half jaar waren 
er drie wetenschappelijke 
vergaderingen gepland:

virale vaccins;•	
bacteriële vaccins;•	
adjuvantia.•	

De laatste vergadering had 
een perfecte timing. Op het 
moment van de grieppandemie 
hebben wij met een groot 
aantal vaccinologen kunnen 
discussiëren over de zin 
en onzin, het risico of juist 
het gebrek aan risico van 
adjuvantia, omdat toen reeds 
duidelijk was dat twee van de 
drie pandemische vaccins een 
adjuvans zouden bevatten. Deze 
vergadering leerde ons dat de 
voorgestelde adjuvantia weinig 
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speerpunt VaCCiNs

enkele cijfers
Belgische bijdrage in het kader 
van WTA en aanvragen tot VHB:

WTA:•	
nationaal: drie op een totaal  -
van negentien;
Europees: zeven op een  -
totaal van 65.

CP:•	
drie co-rapporteurships; -
één rapporteurship. -

2010 zal dus opnieuw een druk 
jaar worden: de evaluatie van 
de strategieën, de vaccins, 
de nevenwerkingen en de 
geboortes van de kinderen van 
de gevaccineerde zwangeren. 
Een ding is zeker: deze 
pandemie heeft het onderzoek 
inzake influenza een zeer grote 
stap vooruit geholpen. Nu is het 
belangrijk om al deze kennis 
vast te leggen in artikels en 
bijgewerkte procedures.

worden beantwoord, vonden 
hun weg naar het FAGG. Ook 
alle gegevens die werden 
gegenereerd door de betrokken 
bedrijven, en die via het EMA bij 
ons kwamen, werden besproken 
in de wetenschappelijke 
comités van het ICI, om de 
juiste aanbevelingen te kunnen 
maken.

Gelukkig was het A/H1N1v 
Californië-virus een milde 
variant en bleven wij gespaard 
van een ernstige epidemie. 
Nu wacht ons de taak om 
het bilan op te maken: wat 
kan er nog beter? België was 
bij de eerste landen die de 
vaccinatiecampagne startte. 
Maar toch, hadden wij enkele 
weken vroeger gestart, dan zou 
dit nog beter zijn geweest. Zeker 
indien het virus een agressievere 
variant zou zijn geweest.

bij de onderhandelingen van 
het Kabinet van de Minister 
van Volksgezondheid voor de 
aankoop van de vaccins voor 
de Belgische bevolking. De 
samenwerking met de juristen 
en kabinetsmedewerkers die 
niet zo vertrouwd waren met de 
Europese procedures voor het 
vergunnen van geneesmiddelen, 
was dan ook een grote uitdaging.

Vanaf juli 2009 werd het erg 
druk, en deze drukte zou blijven 
duren tot na de piek van de 
pandemie in oktober–november 
2009. Er kwam een intense 
samenwerking op gang tussen 
de FOD Volksgezondheid, 
het ICI en het FAGG. Ieder 
had zijn taak, maar de 
informatie-uitwisseling 
was cruciaal: veel vragen 
van bezorgde burgers, 
gezondheidszorgbeoefenaars 
en patiënten die niet door de 
eerstelijnswerkers konden 
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lid van de IWP, Professor 
Emeritus Maurice Pensaert, 
de rol van rapporteur op 
zich. De publicatie had 
betrekking op het onderzoek 
naar de eventuele impact 
van maternale antistoffen 
op de doeltreffendheid van 
vaccins, wat een belangrijk 
onderwerp is in de veterinaire 
geneeskunde.
toekenning van twee nieuwe •	
rapporteurships voor CP voor 
vaccins;
rapporteurship of •	
co-rapporteurship voor 
lopende procedures voor vier 
andere vaccins;
behandeling van een klinische •	
variatie voor een centraal 
vergund vaccin waarvoor 
België co-rapporteur is;
afsluiting van acht analytische •	
variaties;
co-rapporteurship voor •	
twee van de vier gestarte 
arbitrageprocedures 

VACCINS voor 
diergeneeskundig gebruik 

Op Europees niveau 
bevestigde het FAGG in 2009 
zijn betrokkenheid in de 
levenscyclus van vaccins voor 
diergeneeskundig gebruik, in 
het bijzonder in het kader van 
de aspecten voorafgaand aan de 
vergunning.

In deze context noteren wij:

aanduiding van Frédéric •	
Descamps als lid van de 
SAWP-V in maart 2009;
coördinatie van twee •	
wetenschappelijke adviezen 
voor vaccins, voorgelegd aan 
de SAWP-V volgend op de 
aanduiding van het Belgisch 
SAWP-V-lid;
publicatie ter consultatie door •	
het CVMP van een “reflection 
paper” in maart 2009; 
Hiertoe nam het Belgische •	

betreffende vaccins voor 
diergeneeskundig gebruik.

Nationaal trad België in 2009 op 
als RMS voor de evaluatie van 
een nieuw vaccin voor runderen. 
Daarnaast leverde het FAGG 
vier nieuwe TGV af voor vaccins 
tegen blauwtong, en werden er 
drie andere hernieuwd. Er zijn 
ook twee TGV goedgekeurd 
voor vaccins tegen botulisme, 
voor toediening aan runderen. 
188 variaties voor vaccins 
goedgekeurd via NP werden 
afgesloten, en in diezelfde 
periode werden er 168 nieuwe 
variaties bij het FAGG ingediend.

In de context van een versterkte 
geneesmiddelenbewaking 
zette het FAGG de evaluatie 
voort van de bijwerkingen 
van de verschillende vaccins 
tegen blauwtong serotype 8, 
toegediend aan schapen en 
runderen tijdens de verplichte 

vaccinatiecampagne van 
2008-2009 in België. De 
resultaten hiervan werden in 
december 2009 gepubliceerd in 
de Folia Veterinaria van de vzw 
BCFI.

Op het gebied van inspecties 
heeft het Agentschap, op basis 
van een risicoanalyse, een 
staalnameplan voor vaccins 
voor diergeneeskundig gebruik 
opgesteld. De eerste stalen 
werden door onze inspecteurs 
afgenomen en door het CODA 
geanalyseerd. Daarnaast 
organiseerde het FAGG, in 
samenwerking met het CODA, 
twee GMP-inspecties van 
farmaceutische bedrijven die 
vaccins voor diergeneeskundig 
gebruik produceren. De 
coördinatiecommissie die 
de samenwerking tussen het 
FAGG en het CODA regelt en 
evalueert, heeft in 2009 twee 
keer vergaderd.

Ons Agentschap is bovendien 
ook gestart met het uitwerken 
van een reglementering 
voor autovaccins voor 
diergeneeskundig gebruik.

Het FAGG wil meer 
naambekendheid verwerven 
op het vlak van vaccins voor 
diergeneeskundig gebruik, en 
liet daarom ook verschillende 
van zijn medewerkers 
deelnemen aan specifieke 
opleidingen.

Dit alles toont eens te meer aan 
dat het FAGG een organisatie 
is die erkend is in Europa op 
het gebied van vaccins voor 
diergeneeskundig gebruik, en 
dat de ontwikkeling van het 
speerpunt op de goede weg is.
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speerpunt PRoaCtieVe ViGilaNtie

in samenwerking met een 
externe partner;
organisatie van •	
sensibiliseringssessies 
betreffende 
geneesmiddelenbewaking;
trimestrieel verspreiden •	
van de Vig-News, een 
elektronische nieuwsbrief die 
een selectie geeft van recente 
mededelingen omtrent 
geneesmiddelenbewaking;
publicatie van artikels in •	
gespecialiseerde tijdschriften.

Eind 2009 namen 
331 gezondheidszorgbeoefenaars 
deel aan het project.

Sinds de lancering van dit 
project is een stijging vastgesteld 
in het aantal meldingen 
van bijwerkingen door de 
gezondheidszorgbeoefenaars, 
rechtstreeks aan het BCGH. 
In 2009 ontvingen wij zo 
ongeveer zevenhonderd 

heeft betrekking op de 
geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik, en maakt deel uit 
van dit speerpunt. Het project 
werd gelanceerd in 2008 en 
werd voortgezet in 2009. Ter 
herinnering: het doel van het 
project is, dankzij een stijging 
van het aantal meldingen van 
bijwerkingen rechtstreeks 
verzonden aan het BCGH 
en een verbetering van de 
kwaliteit ervan, de kennis 
van het veiligheidsprofiel van 
geneesmiddelen uit te breiden.

In het kader van het project 
zijn in 2009 volgende acties 
ondernomen:

lancering van een nieuwe, •	
beter gestructureerde en 
meer volledige papieren “gele 
fiche” voor het melden van 
bijwerkingen;
start van de ontwikkeling van •	
een online meldingsfiche 

Het doel van het speerpunt 
PROACTIEVE VIGILANTIE 
is een reeks acties op te zetten 
waarmee ongewenste incidenten 
en bijwerkingen, verbonden aan 
het gebruik van geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten, 
kunnen worden voorkomen.

Proactieve vigilantie omvat:

geneesmiddelenbewaking, •	
voor geneesmiddelen 
voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik;
materiovigilantie, voor •	
medische hulpmiddelen 
voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik;
hemovigilantie, voor bloed •	
en bloedcomponenten van 
menselijke oorsprong;
biovigilantie, voor menselijk •	
lichaamsmateriaal.

Het project Actieve 
geneesmiddelenbewaking 

meldingen tegenover ongeveer 
zeshonderd in 2008, en 
ongeveer driehonderd in 
2007. Iets minder dan de 
helft van de meldingen was 
afkomstig van de deelnemers 
aan het project. De acties in het 
kader van het project hebben 
eveneens een positieve invloed 
gehad op de kwaliteit van de 
meldingen. Globaal gezien 
waren de meldingen beter 
gedocumenteerd dan in het 
verleden, en lieten deze een 
meer kwalitatieve evaluatie toe.

Het programma van 
specifieke monitoring van 
geneesmiddelen met een nieuw 
actief bestanddeel, het “black 
triangle”-project, opgestart 
eind 2007, werd ook in 2009 
voortgezet.

Bovendien werd in oktober 2009 
een specifieke fiche voor het 
melden van bijwerkingen van 
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speerpunt eaRlY Phase deVeloPMeNt

Sinds 2009 bestaat de 
mogelijkheid om bij ons 
Agentschap WTA-advies in 
te winnen. Er zijn enkele 
wetenschappelijke adviezen 
gevraagd, met betrekking tot 
de vereisten om het betrokken 
product voor het eerst aan 
mensen te kunnen toedienen, 
of om een vroege fase klinische 
studie te kunnen starten.

Geneesmiddelen moeten 
volgens GMP-normen worden 
geproduceerd en voorbereid om 
aan patiënten of proefpersonen 
te worden toegediend. Dit 
geldt ook in vroege fasen van 
klinisch onderzoek. Het is 
wel niet altijd evident hoe 
in dit vroege stadium van de 
ontwikkeling de GMP-normen 
kunnen worden nageleefd. De 
toepassing van GMP-normen 
in vroege fase studies zijn met 
de verschillende stakeholders 
besproken, en er werd een 

fase vast te stellen of de 
voorgestelde therapeutische 
benadering kans maakt om 
ook bij de mens doeltreffend 
te zijn, en om na te gaan welk 
kandidaat-geneesmiddel 
het meeste kans maakt om 
uiteindelijk als geneesmiddel 
te worden ontwikkeld.

De herziene ICH M3 richtlijn 
die vanaf december 2009 in 
voege trad, bevat duidelijke 
instructies over de preklinische 
vereisten voor het uitvoeren 
van een exploratieve studie. 
Deze richtlijn wordt uiteraard 
ook door het FAGG toegepast, 
en zal binnenkort voor de 
preklinische vereisten de 
voorlopige aanbevelingen, die   
al enkele jaren door het FAGG 
zijn gehanteerd, vervangen. 
De preklinische vereisten 
voor exploratieve studies onder 
beide richtlijnen zijn zeer 
gelijkaardig.

Op het vlak van EARLY PHASE 
DEVELOPMENT, of het vroege 
fase onderzoek, blijft het snel 
en deskundig afhandelen van de 
ingediende aanvragen voor het 
uitvoeren van klinische studies 
een prioritaire opdracht binnen 
het FAGG.

Voor 2009 noteren wij de 
indiening van:

44 aanvragen tot het uitvoeren •	
van klinische studies met een 
product dat voor het eerst aan 
mensen wordt gegeven;
achttien aanvragen en drie •	
presubmissies volgens 
de benadering van de 
exploratieve klinische studie;  
De meerderheid van deze 
laatste aanvragen hadden 
betrekking op studies die de 
eerste toediening bij de mens 
inhielden. Voor de rest gaat 
het om studies die moeten 
toelaten in een zeer vroege 

antivirale middelen 
en van het pandemische 
vaccin tegen het griepvirus 
A/H1N1v, Pandemrix, ter 
beschikking gesteld van de 
gezondheidszorgbeoefenaars. 
Hierbij stond een 
nauwe opvolging van de 
gebruiksveiligheid van het 
pandemische vaccin centraal.

In het domein van de 
geneesmiddelenbewaking 
van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik, 
werden de sensibiliseringsacties 
van de dierenartsen, alsook het 
programma voor de opvolging 
van bijwerkingen in het kader 
van de vaccinatiecampagne 
tegen blauwtong, voortgezet in 
2009.
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document gefinaliseerd dat kan 
dienen als basis om inspecties 
uit te voeren.

In oktober 2009 werd door 
het FAGG een workshop 
georganiseerd binnen het kader 
van de CTFG. Met de bevoegde 
geneesmiddelautoriteiten van 
andere Europese Lidstaten 
werden een aantal vragen 
besproken betreffende vroege 
fase studies, zoals oncologische 
studies, GMP-aspecten, NIMP 
binnen klinische studies, en 
exploratieve studies.
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Vertegenwoordigers van het FaGG 
op nationaal en internationaal niveau
internationale vertegenwoordiging

van geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen, bloed, cellen 
en weefsels. De Belgische 
knowhow wordt met onze 
Europese collega’s gedeeld, en 
het overleg zorgt voor een betere 
harmonisatie.

DG INSPECTIE

In het kader van harmonisatie 
van inspectie- en 
controleactiviteiten en 
van de bestrijding van de 
farmaceutische criminaliteit, 
zijn de medewerkers van het DG 
INSPECTIE vertegenwoordigd 
op internationale fora met 
andere internationale 
geneesmiddelenautoriteiten.

PRE vergunning is dan ook 
permanent vertegenwoordigd 
in een aantal Europese comités 
en bijbehorende werkgroepen. 
Europese evaluatieopdrachten, 
bijvoorbeeld als rapporteur van 
de CP of als coördinator in de 
Europese procedure voor WTA, 
kunnen enkel verworven en 
efficiënt uitgevoerd worden als 
wij aanwezig zijn in de relevante 
comités of werkgroepen.

DG POST vergunning

Het DG POST vergunning is 
op zijn beurt vertegenwoordigd 
in verschillende Europese 
comités of werkgroepen, die 
werkzaam zijn op het gebied 
van vigilantie en van goed 
gebruik van geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten. 
Door deze deelname blijven 
wij altijd op de hoogte van de 
ontwikkelingen op het niveau 

DG PRE vergunning

Het DG PRE vergunning 
speelt een belangrijke 
rol in het stimuleren van 
innovatie, in het evalueren 
van klinische studies, en in 
het behandelen van aanvragen 
voor en wijzigingen aan VHB 
voor geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig 
gebruik. De evaluatie van 
VHB die door het FAGG 
worden afgeleverd, gebeurt 
meestal via een Europese 
procedure. Zelfs voor zuiver 
nationale procedures wordt 
gebruik gemaakt van Europese 
richtlijnen en -snoeren. Het is 
uiterst belangrijk dat het DG 
PRE vergunning de wijzigingen 
en evoluties in de regelgeving 
nauwlettend opvolgt, en een 
pertinent actieve inbreng 
verzekert in de discussies die 
daaromtrent worden gevoerd 
op Europees niveau. Het DG 

Om het takenpakket van het 

FAGG optimaal uit te voeren, 

doet het Agentschap beroep 

op de FAGG-commissies, 

op de nationale 

overlegplatforms met andere 

overheidsdiensten, instellingen 

en stakeholders, en op de 

FAGG-vertegenwoordigers in 

nationale en internationale 

commissies, comités en 

werkgroepen.
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Vertegenwoordigers van het FaGG 
op nationaal en internationaal niveau
internationale vertegenwoordiging

DAG: Diensten van de Administrateur-generaal 
OD: Ondersteunende diensten

Hierbij een overzicht van een aantal interne medewerkers die het Agentschap op de meest
frequente internationale comités, werkgroepen en andere platformen vertegenwoordigen:

eMa Management Board Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal

eMa Committees

Committee for Advanced Therapies - CAT Claire Beuneu (DG PRE)

Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP Pieter Neels (DG PRE)

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - CVMP Bruno Urbain (DG PRE)

Committee for Orphan Medicinal Products - COMP André Lhoir (DAG)

Committee on Herbal Medicinal Products - HMPC Heidi Neef (DG PRE)

Paediatric Committee - PDCO Daniel Brasseur (DG PRE)
Jacqueline Carleer (DG PRE)

ChMP/CVMP working party

Joint CHMP/CVMP Quality Working Party - QWP Katrien Van Landuyt (DG PRE)

ChMP working parties

Biologics Working Party - BWP Alan Fauconnier (DG PRE)

Efficacy Working Party - EWP Anne Rogiers (DG PRE)

Pharmacovigilance Working Party - PWP Jean-Michel Dogné (DG POST)

Safety Working Party - SWP Sonja Beken (DG PRE)

Scientific Advice Working Party - SAWP Walter Janssens (DG PRE)

Similar Biological (Biosimilar) Medicinal Products Working Party - BMWP Karen de Smet (DG PRE)

Vaccine Working Party - VWP Daniel Brasseur (DG PRE)
Pieter Neels (DG PRE)

CVMP working parties

Efficacy Working Party - EWP-V Sandy Vermout (DG PRE)

Pharmacovigilance Working Party - PWP-V Lionel Laurier (DG POST)

Scientific Advice Working Party - SAWP-V Frédéric Descamps (DG PRE)

Working Group on Quality Review and documents - QRD Christophe Debruyne (DG PRE)

eMa and its working groups

CTS vet Christophe Debruyne (DG PRE)

EudraCT Kristof Bonnarens (DG PRE)

EudraGMP Pieter Vankeerberghen (OD)

Eudranet Pieter Vankeerberghen (OD)

EUDRAPHARM Marie-Louise Bouffioux (DG POST)

EudraVigilance Expert Working Group - EWG Margriet Gabriels (DG POST)

EudraVigilance Joint Implementation Group Lionel Laurier (DG POST)
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DAG: Diensten van de Administrateur-generaal 
OD: Ondersteunende diensten

EudraVigilance Telematic Implementation Group - TIG Margriet Gabriels (DG POST)

EudraVigilance Member State User Group - MSUG Margriet Gabriels (DG POST)

EudraVigilance Veterinary Medicinal Products Lionel Laurier (DG POST)

Eurs IABG Pieter Vankeerberghen (OD)

GCP Inspectors Working Group Dominique Delforge (DG INSPECTIE)

GDP Inspectors Working Group Ethel Mertens (DG INSPECTIE)

GMP/GDP Inspectors Working Group Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

Joint Audit Programme Wim Van Linden (DG INSPECTIE)

Pharmacovigilance Inspectors Working Group Nele Matthys (DG INSPECTIE)

Telematics Pieter Vankeerberghen (OD)

hMPC working party

Quality Drafting Group Heidi Neef (DG PRE)

hMa and its working groups

Clinical Trials Facilitation Group - CTFG Greet Musch (DG PRE)

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

Sophie Colyn (DG PRE)

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

Christophe Debruyne (DG PRE)

EMACOLEX Els Geeraerts (DAG)
Paul Ballegeer (OD)

Heads of Medicines Agencies, human medicinal products Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal

Heads of Medicines Agencies, veterinary medicinal products Françoise Falize (DG PRE)

Homeopathic Medicinal Products Working Group - HMPWG Marie-Anne Mouyart (DG PRE)

Working Group of Communication Professionals - WGCP Ann Eeckhout (DAG)

Working Group of Enforcement Officers - WGEO Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Council of europe

EDQM, European Committee (Partial agreement) on blood transfusion (CD-P-TS) Ludo Muylle (DG POST)

EDQM, European Committee (Partial agreement) on organ transplantation 
(CD-P-TO)

Ludo Muylle (back up) (DG POST)

EDQM, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care Marie-Louise Bouffioux (DG POST)

EDQM, European 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)

EDQM, European Committee of Experts on quality and safety standards in 
pharmaceutical practices and Pharmaceutical Care (CD-P-PH/PC)

Tom Brusselmans (DG INSPECTIE)

EDQM, European Committee of Experts on the Classification of Medicines as 
Regards their Supply

Marie-Louise Bouffioux (DG POST)

EDQM, European Pharmacopoeia Commission René Hanselaer (DG PRE) 
Katrien Van Landuyt (DG PRE)
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DAG: Diensten van de Administrateur-generaal 

Homeopathic Manufacturing Methods - HMM Marie-Anne Mouyart (DG PRE)

Pompidou Group Dirk Mergan (DG INSPECTIE)
Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

Technical Advisory Board – TAB, certification procedure Marie-Joëlle De Vos (DG PRE)

Council of european Ministers

EU Customs Working Party Dirk Mergan (DG INSPECTIE)

Horizontal Working Party on Drugs Dirk Mergan (DG INSPECTIE)
Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

Working Group on Medicinal Products and Medical Devices Els Geeraerts (DAG)

european Commission

Drug Precursor Committee (Brussels) Dirk Mergan (DG INSPECTIE)

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction - EMCDDA) Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

Expert working Group, (EU) Guidelines for operators (Brussels) Dirk Mergan (DG INSPECTIE)

Meeting of the Competent Authorities on Blood Ludo Muylle (DG POST)

Meeting of the Competent Authorities on Tissues and Cells Ludo Muylle (DG POST)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

Medical Devices working groups Frédérique Meulders (DG POST)

Operation Crystal flow (Den Haag) Dirk Mergan (DG INSPECTIE)

Pharmaceutical Committee - Human Medicinal Products Els Geeraerts (DAG)
Wim Penninckx (DG PRE)

Pharmaceutical Committee - Veterinary Medicinal Products Lionel Laurier (DG POST)

Standing Committee - Human Medicinal Products Els Geeraerts (DAG)
Wim Penninckx (DG PRE)

Standing Committee Precursors Dirk Mergan (DG INSPECTIE)

Standing Committee - Veterinary Medicinal Products Els Geeraerts (DAG)
Lionel Laurier (DG POST)

PFiPC

Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

PiC/s

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

uNo

Committee on drugs - Vienna Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

International Expert Conference - Vienna Dirk Mergan (DG INSPECTIE)
Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

others

Benelux Chief Veterinary Officers Working Group on Veterinary Medicinal Products Louis Jacobs (DG INSPECTIE)
Lionel Laurier (DG POST)
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Nationale vertegenwoordiging 
In het overzicht hieronder zijn de commissies en overlegplatformen met andere overheidsdiensten, instellingen en stakeholders verdeeld 
over de drie pijlers of DG’s van het Agentschap. Deze opdeling is gebaseerd op het takenpakket; voor een aantal commissies en platformen 
gebeurt de coördinatie van alle activiteiten vanuit één pijler.

dG PRe vergunning dG Post vergunning dG iNsPeCtie

FaGG-Commissies

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
Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen•	
Farmacopeecommissie•	

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
Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen•	

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 de erkenning van •	
ziekenhuisapothekers
Erkenningscommissie apothekers klinische •	
biologen
Vestigingscommissie voor apotheken (voor dossiers •	
in Frans + voor dossiers in Nederlands)

overlegplatformen met FaGG-stakeholders

Clinical Trial Task Force (CTTF)•	
Overleg elektronisch voorschrift voor medische •	
voeders
Overleg FAGG-Industrie•	
TOR•	
VET-TOR (Diergeneeskunde, vroeger V-Amazone)•	
Werkgroep Backlog•	
Werkgroep IT met de industrie•	

Overleg Bloed•	
Overleg FAGG-Industrie•	
Overleg Medische hulpmiddelen•	
Overleg Menselijk lichaamsmateriaal•	
Patiëntenplatform•	
TOR•	
VET-TOR (Diergeneeskunde, vroeger V-Amazone)•	
Werkgroep Backlog•	
Werkgroep IT met de industrie•	

Overleg Bloed•	
Overleg elektronisch voorschrift voor medische •	
voeders 
Overleg FAGG-Industrie•	
Overleg Medische hulpmiddelen•	
Overleg Menselijk lichaamsmateriaal•	
Overleg met APB en OPHACO•	
Overleg Ziekenhuisapothekers •	
TOR•	
VET-TOR (Diergeneeskunde, vroeger V-Amazone)•	
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Nationale overlegplatformen met overheidsdiensten en instellingen

Adviesraad voor Bioveiligheid (met WIV en de dienst •	
Bioveiligheid en Biotechnologie)
BAPCOC (met FOD Volksgezondheid)•	
Deontologisch comité (met FOD Volksgezondheid - •	
DG Dier-Plant-Voeding)
Gemengde commissie, Kamer voor producten voor •	
menselijk gebruik en kamer voor producten voor 
diergeneeskundig gebruik (met FOD Economie, 
FOD Volksgezondheid en FAVV)
Overlegplatform met FANC•	
Strategische cel/RIZIV•	

BAPCOC (met FOD Volksgezondheid)•	
Begeleidingscomité RECIP-E (elektronisch •	
voorschrijven in de ambulante sector)
Gemengde commissie, Kamer voor producten voor •	
menselijk gebruik en kamer voor producten voor 
diergeneeskundig gebruik (met FOD Economie, 
FOD Volksgezondheid en FAVV)
Interdepartementaal comité van experten inzake •	
bloed, organen, cellen, weefsels en embryo’s (met 
FOD Volksgezondheid, KCE, RIZIV en WIV)
Interdepartementaal netwerk “Diensten van de •	
informatiemaatschappij” (met FOD Economie)
Onbeschikbaarheid geneesmiddelen (met RIZIV)•	
Overlegplatform met e-Health•	
Overlegplatform met FANC•	
Strategische cel/RIZIV•	
Werkgroep bloed van de Hoge Gezondheidsraad•	
Werkgroep cellen, weefsels en organen van de Hoge •	
Gezondheidsraad

Begeleidingscel voor het Protocol FAGG-FAVV•	
Begeleidingscomité DGO (met APB en OPHACO)•	
Begeleidingscomité RECIP-E (elektronisch •	
voorschrijven in de ambulante sector)
Beheerraad Mdeon•	
Campagne kaliumiodide-tabletten (met FOD •	
Binnenlandse Zaken)
Coördinatiecommissie met CODA•	
Gemengde commissie, Kamer voor producten voor •	
menselijk gebruik en kamer voor producten voor 
diergeneeskundig gebruik (met FOD Economie, 
FOD Volksgezondheid en FAVV)
Interdepartementale Commissie voor de •	
Coördinatie van de Fraudebestrijding in de 
economische sectoren - ICCF
Interdepartementale coördinatiecel voor de controle •	
van de voedselveiligheid - ICVV
Influenza (in samenwerking met externe partners)•	
Interdepartementaal comité van experten inzake •	
bloed, organen, cellen, weefsels en embryo’s (met 
FOD Volksgezondheid, KCE, RIZIV en WIV)
Inter DG drugs (met FOD Volksgezondheid en •	
RIZIV)
Multidisciplinaire Hormonencel•	
Onbeschikbaarheid geneesmiddelen (met RIZIV)•	
Overlegplatform van de Cel Precursoren met •	
Douane, Federale Politie en Justitie (FEDLAND)
Overlegplatform met e-Health•	
Overlegplatform met FAGG (SOE) – FAVV (NOE)•	
Overlegplatform met FANC•	
Overlegplatform met FAVV•	
Overlegplatform met FAVV, FOD Volksgezondheid •	
en Kabinet Volksgezondheid (Diergeneeskunde)
Overlegplatform Interne Controle - Interne Audit•	
Overlegplatform met WIV•	
Provinciaal Geneeskundige Commissies (met FOD •	
Volksgezondheid)
Strategische cel/RIZIV•	
Therapeutisch Magistraal Formularium•	

FAGG ~
 jaarverslag 2009

99



Voor de verschillende commissies en overlegplatformen kan u hier enige interessante informatie voor 2009 terugvinden, alsook een aantal 
medewerkers die de permanente vertegenwoordiging verzorgen, beide in alfabetische volgorde.

Commissies en overlegplatformen Vertegenwoordigers

adviesraad voor Bioveiligheid (aRB)
De ARB is samengesteld uit afgevaardigden van de federale ministers bevoegd voor  Volksgezondheid, Landbouw en Wetenschapsbeleid en uit de 
vertegenwoordigers van de Waalse en Vlaamse regering, en van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De raad telt ook twee leden 
van het FAGG. De ARB brengt onder meer advies uit in het kader van dossiers voor vergunningaanvragen die worden ingediend uit hoofde van de 
Verordening (EG) 726/2004 betreffende geneesmiddelen of de Verordening (EG) 1394/2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie.

In 2009 was het FAGG coördinator voor een vaccin voor diergeneeskundig gebruik op basis van een GGO.

Manu Severin
Bruno Urbain

Begeleidingscel voor het Protocol FaGG-FaVV
Deze coördinatiecel komt meermaals per jaar bijeen om de begeleiding te verzekeren van de inspectiediensten, ter uitvoering van het protocol.

Jean-Pierre Hendrickx
Louis Jacobs
Joke Longin
Josiane Van der Elst

Begeleidingscomité dGo
Het begeleidingscomité Dienst Geneesmiddelenonderzoek (DGO) waakt over het gebruik van de door de officina-apothekers betaalde speciale 
bijdrage bestemd voor de “her-controle” (deugdelijkheid en de conformiteit) op de geneesmiddelen.

Pascal Giloteau
Josiane Van der Elst

Begeleidingscomité ReCiP-e
Dit platform met de beroepsverenigingen van officina-apothekers, artsen, tandartsen, het RIZIV en het FAGG, begeleidt de invoering van het 
elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in de ambulante sector.

Louis Jacobs

Beheerraad Mdeon
Mdeon is een vzw samengesteld uit achttien verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, en de industrie van 
geneesmiddelen en medische hulmiddelen. De vereniging is officieel erkend door de overheid om de visa af te leveren die voorafgaand zijn aan het 
voor zijn rekening nemen door de industrie van de kosten gebonden aan de deelname door gezondheidszorgbeoefenaars aan wetenschappelijke 
manifestaties met één overnachting. Het FAGG controleert het naleven van de visumplicht.

In 2009 heeft het deontologisch platform Mdeon 5.959 visumaanvragen behandeld. 84 % daarvan hebben geleid tot het verkrijgen van een visum. 
Het aantal aanvragen is gestegen met 5,3 % in vergelijking tot 2008, en dit met een toename van de aanvragers die in het buitenland gevestigd zijn.

Marie-Louise Bouffioux
Xavier De Cuyper

Belgian antibiotic Policy Coordination Committee - BaPCoC
Deze commissie werd in 1999 opgericht om overleg en informatie-uitwisseling tussen experten inzake antibioticaresistentie en antibioticagebruik 
in de verschillende ecosystemen (menselijke geneeskunde, diergeneeskunde, landbouw) mogelijk te maken. Deze commissie is multidisciplinair 
samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, diverse wetenschappelijke commissies of comités en experten 
(zoals infectiologen, microbiologen, dierenartsen en apothekers) van de verschillende universiteiten van het land. De commissie bestaat uit een 
secretariaat en verschillende werkgroepen: ambulante geneeskunde, diergeneeskunde, sensibilisatie, ziekenhuisgeneeskunde en ziekenhuishygiëne. 
De plenaire commissie en de verschillende werkgroepen komen op regelmatige basis samen om de evolutie van de verschillende projecten en 
activiteiten te bespreken.

Nathalie Denecker
Lionel Laurier

Campagne kaliumiodide-tabletten
Het FAGG neemt deel aan de vergaderingen van de FOD Binnenlandse Zaken ter voorbereiding van de preventiecampagne bij nucleaire incidenten, 
en van de verdeling van KI-tabletten aan de bevolking in de zones rond nucleaire sites.

Robert Delattin
Louis Jacobs
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Clinical trial task Force (CttF)
De CTTF is een informeel overlegorgaan met alle betrokkenen, waar de problematiek en verbeterpunten rond de uitvoering van de wet van 7 mei 
2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, worden besproken. Er zijn geen formele bevoegdheden: het overlegplatform als dusdanig 
heeft geen wettelijke grond. Globaal bestaat de missie van de CTTF eruit de toepassing van de wet van 7 mei 2004 te optimaliseren.

De CTTF speelde in 2009 een rol in een aantal praktische zaken, zoals de uitbetaling van de subsidies aan Ethische comités, het opvolgen van 
projecten gefinancierd met bovenvermelde subsidies, en het valideren van de erkenning van de Ethische comités op basis van deze wet. Daarnaast 
werden een aantal Europese en Belgische initiatieven rond klinische studies en experimenten in het algemeen besproken. Naar aanleiding 
van een aantal politiek-strategische discussies rond de rol en de verantwoordelijkheden van de Ethische comités, werd gezocht naar een nieuw 
overlegmodel, dat in 2010 in de praktijk zal worden gebracht.

Kristof Bonnarens
Greet Musch

Commissie van advies
Deze wetenschappelijke commissie verstrekt advies aan de Minister van Volksgezondheid inzake:

derogatieaanvragen van farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld om:•	
niet-geneesmiddelen te mogen vervaardigen in hun erkende lokalen; -
tijdelijk geneesmiddelen die niet in België zijn vergund of geregistreerd, te mogen invoeren en distribueren, wanneer er sprake is van  -
onbeschikbaarheid op de Belgische markt;

voorstellen tot weigering of schorsing van de fabricagevergunning, van de vergunning voor distributie in het groot van geneesmiddelen, •	
of van de erkenning als QP.

In 2009 waren er zes vergaderingen en werden er 125 aanvragen tot derogatie toegekend via de normale procedure, en 25 via de urgentieprocedure.

Séverine Brasseur
Robert Delattin
Karin Froidbise
Isabelle Strepenne
Josiane Van der Elst
Wim Van Linden

Commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
Deze FAGG-commissie staat in voor het verstrekken van advies aan de Minister van Volksgezondheid inzake aanvragen tot het verkrijgen van visa 
voor reclame of audiovisuele informatiecampagnes voor geneesmiddelen.

In 2009 waren er zeventien vergaderingen en werden alle adviezen binnen de wettelijke voorziene termijn verstrekt.

Marie-Louise Bouffioux
Ann Van Den Broucke

Commissie voor de erkenning van instellingen die de voorafgaande visums voor wetenschappelijke manifestaties toekennen
Deze FAGG-commissie staat in voor het verstrekken van advies aan de Minister van Volksgezondheid inzake aanvragen van erkende instellingen die 
visa voorafgaand aan wetenschappelijke manifestatie kunnen toekennen.

In 2009 waren er twee vergaderingen.

Marie-louise Bouffioux
Xavier De Cuyper
Alain Denis
Anne Wespes

Commissie voor de erkenning van ziekenhuisapothekers
Op de plenaire zittingen van deze commissie worden onder meer de laatste ontwikkelingen inzake diploma en accreditatie besproken.

Marianne Van Malderen
Emmanuelle Gay

Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
Deze commissie heeft als hoofdopdracht het verstrekken van adviezen over VHB-aanvragen, ingrijpende variaties en RQ van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik, ingediend via NP, MRP of DCP. De commissie is ook bevoegd voor het uitbrengen van advies over TGV voor vaccins. 
De commissie heeft een eigen huishoudelijk reglement opgesteld, dat ter goedkeuring aan de Minister van Volksgezondheid werd voorgelegd. 
De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat dat wordt verzekerd door medewerkers van het FAGG, aangeduid door de Minister van 
Volksgezondheid of diens afgevaardigde.

Dries Minne
Anicet Ndayabandi
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Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
Deze commissie beoordeelt de VHB-dossiers van nieuwe geneesmiddelen voor menselijk gebruik via NP, MRP en DCP. De commissie analyseert 
de verschillende variaties die worden ingediend bij het Agentschap en de verslagen inzake farmacovigilantie. Deze commissie beoordeelt ook de 
afleveringswijze van geneesmiddelen.

Zo zouden grote verpakkingen van verdovende middelen en psychotrope stoffen niet langer beschikbaar mogen zijn in voor het publiek 
opengestelde apotheken, gezien het risico van dodelijke overdosering met dit soort producten. De commissie boog zich ook over de opkomst van 
nieuwe pneumococcenstammen na de vaccinatiecampagne met Prevenar en Synflorix. De commissie tracht momenteel ook het voorschrijven van 
flunitrazepam te beperken, gezien de mogelijke risico’s bij overmatige toediening van deze stof. In functie van de beschikbare middelen probeert de 
commissie tot slot ook deel te nemen aan de beoordeling van Europese dossiers, in het bijzonder de dossiers waarvoor België optreedt als RMS en 
de dossiers waarvoor het Belgisch CHMP-lid als rapporteur of co-rapporteur werd aangeduid.

Specifiek voor 2009 volgde de commissie van heel dichtbij de vaccinatiecampagne in het kader van de A/H1N1v-griepepidemie.

Christophe Focke
Valérie Lescrainier

Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik - hCG
De HCG is opgericht om advies te verstrekken over aanvragen voor registratie en VHB, over het ter beschikking stellen van homeopathische 
geneesmiddelen aan patiënten, en over wetenschappelijke vragen die verband houden met homeopathische geneesmiddelen. De specificiteit 
van homeopathische geneesmiddelen vraagt om een aangepaste aanpak bij de evaluatie en vereist specifieke expertise, terwijl zo veel mogelijk de 
basiseisen voor registratie of VHB van geneesmiddelen moeten worden gerespecteerd. Daarom werd een autonome commissie opgericht, met 
leden gekozen omwille van hun kennis van en hun ervaring met homeopathische geneesmiddelen.

De samenstelling van de commissie werd gewijzigd door het K.B. van 10 maart 2009.

Marie-Anne Mouyart

Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik  - CKG
De CKG is opgericht om advies te verstrekken over aanvragen voor registratie en VHB, over het ter beschikking stellen van kruidengeneesmiddelen 
aan patiënten, en over wetenschappelijke vragen die verband houden met kruidengeneesmiddelen. De specificiteit van kruidengeneesmiddelen 
vraagt om een aangepaste aanpak bij de evaluatie en vereist specifieke expertise, terwijl zo veel mogelijk de basiseisen voor registratie of VHB van 
geneesmiddelen moeten worden gerespecteerd. Daarom werd een autonome commissie opgericht, met leden gekozen omwille van hun kennis van 
en ervaring met kruidengeneesmiddelen.

Marie-Anne Mouyart
Wim Vervaet

Coördinatiecommissie met Coda
Dit overlegplatform fungeert als coördinatiecommissie die de samenwerking tussen het FAGG en het CODA structureert en beoordeelt.

In 2009 waren er twee vergaderingen.

Frédéric Descamps
Karin Froidbise
Josiane Van der Elst

deontologisch comité
Dit comité heeft als opdracht advies uit te brengen inzake dierproeven, in alle gevallen voorzien in de wet betreffende de bescherming en het welzijn 
der dieren (wet 14 augustus 1986). Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, de Dienst, of een Ethisch comité van een laboratorium, brengt 
het Deontologisch comité advies uit inzake de ontwikkeling en de toepassing van methodes die erop gericht zijn dierproeven te verminderen, te 
verfijnen of te vervangen.

Sonja Beken
Lionel Laurier

erkenningscommissie apothekers klinische biologen (Fr + Nl)
Het K.B. van 5 november 1964 tot vaststelling van de voorwaarden voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te 
verrichten die tot de klinische biologie behoren, stelt dat een commissie wordt opgericht met opdracht advies uit te brengen over de aanvragen 
ingediend hieromtrent. Deze commissie is eveneens belast met het uitbrengen van een advies betreffende de erkenningsaanvragen als 
stagemeester of stagedienst voor de opleiding van apothekers in klinische biologie.

In 2009 kende de Franstalige kamer van de commissie zeven erkenningen als apotheker specialist in de klinische biologie toe, en keurde ze negen 
nieuwe stageplannen goed die haar werden voorgelegd. Daarnaast werden drie nieuwe stagemeesters erkend.

De Nederlandstalige kamer kende acht erkenningen als apotheker specialist in de klinische biologie toe en keurde zestien nieuwe stageplannen 
goed.

William Gallant
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Farmacopeecommissie
Het secretariaat van de Belgische Farmacopeecommissie is ondergebracht in het DG PRE vergunning en is belast met:

de contacten met het secretariaat van de Europese Farmacopeecommissie;•	
het uitwerken van een TMF;•	
de realisatie van de gids van Goede Officinale Praktijken;•	
de samenstelling van de lijst met geneesmiddelen die te allen tijde en in voldoende hoeveelheden aanwezig moeten zijn in voor het •	
publiek opengestelde officina’s en in ziekenhuisapotheken;
het afleveren van vergunningen van grondstoffen gebruikt door officina-apothekers.•	

Activiteiten in 2009:

Belgische Farmacopeecommissie: 23 vergaderingen + adviezen per correspondentie;•	
Europese Farmacopeecommissie: drie vergaderingen;•	
Europese Farmacopeecommissie: 48 vergaderingen met deelname van een Belgische expert;•	
in het kader van het K.B. van 19 december 1997 betreffende de grondstoffen die door de officina-apothekers worden gebruik: 39 •	
grondstoffen goedgekeurd;
in het kader van het K.B. van 19 december 1997: acht monografieën goedgekeurd.•	

Charlotte Ameloot
Moïse Essoh

Gemengde Commissie
Deze commissie werd opgericht bij K.B. van 28 oktober 2008, en bestaat uit een Kamer voor producten voor menselijk gebruik en een Kamer voor 
producten bestemd voor gebruik bij dieren. De commissie is pas in maart 2009 van start gegaan, na publicatie van de samenstelling op 
27 januari 2009. De Gemengde commissie is belast met het verstrekken van advies over producten die, gezien het geheel van hun kenmerken, zowel 
beantwoorden aan de definitie van een geneesmiddel, als aan de definitie van een product dat onder een andere regelgeving valt. De commissie 
kan eveneens adviezen uitbrengen aan de Minister van Volksgezondheid voor het vaststellen van richtsnoeren ter verduidelijking van de van kracht 
zijnde regelgeving.

Gedurende dit eerste werkingsjaar van de commissie werden er door de Kamer voor producten voor menselijk gebruik drie adviezen uitgebracht 
voor het vaststellen van richtsnoeren, en werden er 197 adviezen uitgebracht met betrekking tot het statuut van individuele producten.

De Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren heeft gedurende dit eerste werkjaar twee adviezen uitgebracht voor het vaststellen van 
richtsnoeren, en er werden 162 adviezen uitgebracht met betrekking tot het statuut van individuele producten.

Kamer voor producten voor 
menselijk gebruik:
Philippe De Buck
Patrick Herné

Kamer voor producten 
bestemd voor gebruik bij 
dieren:
Philippe De Buck
Alain Denis
Claire De Vos
Dominique Janssens
Dries Minne
Marie-Anne Mouyart
Emmanuelle Vanaerschot
Katelijne Van Keymeulen

influenza
In 2009 werd er regelmatig een beroep gedaan op het FAGG in het kader van de aanpak van de influenzacrisis. Ons Agentschap werd direct 
betrokken in de verschillende entiteiten die werden opgericht om deze problematiek aan te pakken: o.a. het ICI, de Evaluatiecel en de 
Beleidscel van de FOD Binnenlandse Zaken. Hierdoor kon het FAGG actief meewerken aan de aspecten van de geneesmiddelenlogistiek en de 
bestrijdingsmiddelen tegen het A/H1N1v-griepvirus.

Robert Delattin
Pascal Giloteau
Pascal Guilmin
Paule Jacqmain (tot oktober 
2009)

interdepartementaal comité van experten inzake bloed, organen, cellen, weefsels en embryo’s
Het Interdepartementaal comité van experten inzake bloed en menselijk lichaamsmateriaal is sinds 2008 niet meer bijeengekomen.

Walter Bontez
Mustafa Chafai
André Lhoir
Daniel Maricau
Josiane Van der Elst
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interdepartementaal netwerk “diensten van de informatiemaatschappij”
Deze werkgroep wordt gecoördineerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie. Deze werkgroep is sinds midden 2007 niet meer bijeengekomen.

Alain Denis

interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren – iCCF
Deze commissie organiseert een driemaandelijkse vergadering in het kader van de fraudebestrijding in de economische sectoren, en met het oog 
op de melding van onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de terugvordering van ten 
onrechte betaalde bedragen in dat domein.

Enkele mijlpalen voor 2009:

informatieuitwisseling als basis voor samenwerking: continu proces;•	
informatiecampagne: “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”;•	
internet: operationele campagne PANGEA;•	
samenwerkingsprotocol FAGG – Douane: lopende;•	
Medicrime: lopende.•	

Roy Vancauwenberghe
Josiane Van der Elst

interdepartementale coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid – iCVV
Deze coördinatiecel organiseert een driemaandelijkse vergadering ter verbetering van de samenwerking tussen de verschillende diensten betrokken 
bij de veiligheid van de voedselketen, en met betrekking tot het toezicht op de naleving van de farmaceutische regelgeving. Deze cel buigt zich over 
problemen van juridische, wetenschappelijke en praktische aard.

Realisatie in 2009:
ontwerp van regelgeving tegen de distributie van poppers.•	

Vivane Henry
Lionel Laurier
Roy Vancauwenberghe
Josiane Van der Elst

inter dG drugs
De FOD Volksgezondheid (DG Basisgezondheidszorg) programmeert regelmatig een INTER DG DRUGS vergadering. Hier wordt een stand van 
zaken opgemaakt van alle initiatieven genomen door Volksgezondheid in de ruime zin, dus inclusief het FAGG, op het gebied van drugs. Deze 
vergadering heeft betrekking op verdovende middelen en psychotrope stoffen enerzijds, en op de problematiek van alcohol en tabak anderzijds.

Louis Jacobs
Bernard Vandenbosch

Multidisciplinaire hormonencel
Deze operationele coördinatiecel komt tweemaal per week samen tegen de illegale vetmesting van vee en de illegale handel van substanties met 
hormonale, anabole en anti-infectieuze werking. Het FAGG wordt vertegenwoordigd door de verbindingsofficier gemachtigd door de Minister van 
Volksgezondheid.

Realisatie in 2009:
drieduizend gecontroleerde postpakketten en analyse van het fenomeen.•	

Roy Vancauwenberghe

onbeschikbaarheid geneesmiddelen
Dit overleg wordt georganiseerd door het RIZIV maar is niet bijeengekomen in 2009. Op dit overleg worden de grote problemen inzake 
onbeschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen voor de Volksgezondheid besproken om naar oplossingen te zoeken.

Séverine Brasseur
Karin Froidbise

overleg Bloed
Dit platform voor informeel overleg met de bloedinstellingen zal begin 2010 voor het eerst bijeen komen.

Vanessa Binamé
Xavier De Cuyper
Frédérique Meulders
Thierry Roisin
Josiane Van der Elst
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overleg elektronisch voorschrift voor medische voeders
Eind 2009 werd door de FOD Volksgezondheid, het FAVV en het FAGG een engagement aangegaan om in 2010 werk te maken van de creatie 
van een legale basis voor het elektronisch voorschrijven van gemedicineerde diervoeders. Al enkele jaren loopt er in de mengvoedersector een 
proefproject voor het voorschrijven van gemedicineerde voeders via een elektronische applicatie. Het principe is dat de dierenarts zijn voorschrift 
elektronisch opmaakt en dit via GPRS draadloos verstuurt naar de fabrikant van dit voeder. Uit de evaluatie van dit proefproject blijkt dat het 
elektronisch voorschrijven belangrijke administratieve en praktische voordelen biedt voor alle betrokken partijen: dierenarts, fabrikant, veehouder en 
ook voor de betrokken overheidsdiensten. Zo zullen onder meer de consumptiegegevens van antimicrobiële voormengsels worden opgevolgd.

Louis Jacobs
Lionel Laurier

overleg FaGG – aPB en oPhaCo
Driemaandelijks is er overleg met de meest representatieve beroepsverenigingen van de officina-apothekers. Het voorzitterschap alterneert hierbij 
tussen APB, Ophaco en het FAGG. Hierbij wordt de meest uiteenlopende problematiek inzake de officina’s opengesteld voor het publiek besproken, 
en worden projecten van het FAGG voorgesteld.

Louis Jacobs
Josiane Van der Elst

overleg FaGG-industrie
In 2009 werden vijf vergaderingen van het Overleg FAGG-Industrie georganiseerd.

De volgende onderwerpen werden hier besproken:

kaderovereenkomst Programmawet: Projecten Backlog, Farmacovigilantie, Bijsluiters en Helpdesk WTA (nationaal);•	
VHB: statistieken, backlog en call center;•	
MeSeA: stand van zaken;•	
oprichting van het FAGG: stand van zaken.•	

Vanessa Binamé
Xavier De Cuyper
Pascal Giloteau
Greet Musch

overleg FaGG - Medische hulpmiddelen
Het overlegplatform voor medische hulpmiddelen is in 2009 driemaal bijeengekomen. Hier werden vooral de heffingen en implicaties besproken, 
veroorzaakt door de omzetting van richtlijn 2007/47/EG naar Belgische regelgeving.

Carine Bakwa
Vanessa Binamé
Lida De Boeck
Karin Froidbise
Awatif Jebari
Damien Lambot
Frédérique Meulders
Els Tuyls
Josiane Van der Elst

overleg FaGG – Ziekenhuisapothekers
In dit overlegplatform worden voorstellen besproken tot wijziging van de regelgeving voor de ziekenhuisapotheken, alsook voorstellen omtrent de 
normering en de farmaceutische zorg in de verzorgingsinstellingen.

Paul Ballegeer
Robert Delattin
Emmanuelle Gay
Louis Jacobs
Marianne Van Malderen

overleg Menselijk lichaamsmateriaal
Dit informele overlegplatform werd opgericht om de informatie-uitwisseling met de nieuwe partners te vergemakkelijken. Het platform is 
samengesteld uit de vertegenwoordigers van het ziekenhuismilieu betrokken bij deze nieuwe materie.

Vanessa Binamé
Walter Bontez
André Lhoir
Daniel Maricau
Frédérique Meulders
Josiane Van der Elst

overlegplatform met e-health
Overlegplatform over onder andere de erkenning van de Authentieke Bronnen en het optimaal gebruik van de informaticamiddelen in de 
farmaceutische en medische praktijk.

Margriet Gabriëls
Louis Jacobs
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overlegplatform met FaGG (soe) – FaVV (Noe)
Op dit niveau komen praktische problemen aan bod voor de afhandeling van onderzoeken, meer bepaald inzake de raakvlakken van het FAGG en 
FAVV, en de afbakening van de interventiegebieden.

Viviane Henry
Louis Jacobs
Roy Vancauwenberghe
Josiane Van der Elst

overlegplatform interne Controle - interne audit
Regeringscommissaris De Padt richtte het Overlegplatform Interne Controle - Interne Audit op om de diensten te ondersteunen bij de correcte 
toepassing van de besluiten van augustus 2007 inzake interne controle.

Robert Delattin
Pascal Giloteau
Josiane Van der Elst

overlegplatform met wiV
Er werd een overlegplatform opgericht tussen het FAGG en het WIV om het samenwerkingsakkoord tussen beide instellingen op te volgen. Het WIV 
ondersteunt zo het FAGG, tegen betaling, bij de uitoefening van een aantal van zijn taken.

Karin Froidbise
Pascal Giloteau
Caroline Naert
Aurelie Poll
Josiane Van der Elst

overlegplatform met FaNC
In december 2007 werd tussen het FAGG en het FANC een formeel samenwerkingsakkoord afgesloten. Dit akkoord beoogt de regelgeving 
betreffende de bescherming van onder andere de patiënten inzake de medische toepassing van radiofarmaca, te optimaliseren, en een structureel 
kader te ontwerpen om gemeenschappelijk overleg te stimuleren, gemeenschappelijke acties te ondernemen, en respectievelijke kennis en ervaring 
uit te wisselen en over te dragen. In het kader van dit akkoord hebben beide agentschappen in 2009 vijf samenwerkingsdomeinen gedefinieerd. 
Deze werden recentelijk beschreven in vijf technische fiches welke in 2010 formeel moeten worden goedgekeurd:

technische fiche 1: opstellen, herzien, interpreteren en afdwingen van regelgeving;•	
technische fiche 2: incidenten en vigilantie;•	
technische fiche 3: uitvoeren van gemeenschappelijke inspecties;•	
technische fiche 4: activiteiten in het kader van de bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van nucleaire en radiologische •	
eventualiteiten;
technische Fiche 5: informatie-uitwisseling en administratieve vereenvoudiging.•	

Robert Delattin
Emmanuelle Gay
Christophe Lahorte
Barbara Stubbe
Josiane Van der Elst
Marianne Van Malderen

overlegplatform met FaVV, Fod Volksgezondheid en kabinet Volksgezondheid, Vet
Overlegplatform ter verduidelijking van de verdeling van de bevoegdheden en relaties tussen de verschillende departementen binnen de FOD 
Volksgezondheid (DG Dier-Plant-Voeding en DG Leefmilieu), het FAVV (controlebeleid en controle) en het FAGG (DG PRE vergunning, DG POST 
vergunning en DG INSPECTIE), met betrekking tot de reglementering aangaande psychotrope stoffen, de uitoefening van de diergeneeskunde, 
VHB voor diergeneesmiddelen, het distributiecircuit van diergeneesmiddelen en de controle erop, gemedicineerde voormengsels en diervoeders, 
hormonen, biociden, voedingssupplementen, en implanteerbaar steriel materiaal.

Françoise Falize
Louis Jacobs
Lionel Laurier
Josiane Van der Elst

overlegplatform van de Cel Precursoren met douane, Federale Politie en Justitie – FedlaNd
FEDLAND is een samenwerkingsverband tussen het Federaal Parket van België en het Landelijk Parket van Nederland. Deze samenwerking wil 
komen tot een gesynchroniseerde gerechtelijke aanpak van de internationale georganiseerde drugscriminaliteit, in het bijzonder de strijd tegen 
de synthetische drugs en precursoren, en de daarmee samenhangende georganiseerde criminaliteit, waarbij in beide landen criminele activiteiten 
worden ontwikkeld.

Het FEDLAND-overleg vertrekt vanuit de idee dat de nationale grenzen niet langer bestaan. Het is erop gericht om de strafonderzoeken in 
onderling overleg te voeren, met een gemeenschappelijk vooraf bepaald doel, en waarbij eventuele juridische of andere problemen gezamenlijk 
worden besproken en opgelost.

Deelnemers aan het overleg:

vertegenwoordigers van het Landelijk Parket Nederland;•	
vertegenwoordigers van het Federaal Parket België;•	
de centrale diensten van de Federale Politie van België (voor het aanbrengen van informatie) en de Cel Precursoren van het FAGG;•	
de nationale recherche Nederland, FIOD-ECD (voor het aanbrengen van informatie);•	
ad hoc: vertegenwoordigers van de lokale parketten, indien noodzakelijk lokale magistraten, lokale rechercheurs, lokale •	
informatiebeheerders.

Mark Feliers
Dirk Mergan
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Patiëntenplatform
Het overlegplatform tussen het FAGG en patiënten/consumenten zal officieel van start gaan in januari 2010, na een eerste officieuze vergadering 
in 2009. Het platform bestaat uit het LUSS, het Vlaams Patiëntenplatform, de socialistische en christelijke mutualiteiten, Test-Aankoop en OIVO. 
Mogelijk zullen zich in de toekomst nog andere verenigingen bij het platform voegen.

In 2010 zullen de onderwerpen farmacovigilantie en voorlichting van patiënten op de agenda staan.

Marie-Louise Bouffioux

Provinciaal Geneeskundige Commissies
Officina-inspecteurs van het DG INSPECTIE van het FAGG zijn ambtshalve lid van deze commissie, en rapporteren er over de vastgestelde gevallen 
van onwettige uitoefening, in het kader van het K.B. n° 78 van 10 november 1967.

Officina -inspecteurs van het 
FAGG
Louis Jacobs

strategische cel met RiZiV
In dit overlegplatform zetelen vertegenwoordigers van het FAGG, van het kabinet van de Minister van Volksgezondheid en van het RIZIV. Dit overleg 
heeft tot doel een oplossing te zoeken voor eventuele onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of lacunes in de respectievelijke regelgeving van het 
FAGG en van het RIZIV, met betrekking tot geneesmiddelen, grondstoffen, medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten die voor 
terugbetaling in aanmerking komen. In sommige gevallen leidt dit overleg tot aanpassing van de bestaande regelgeving.

Charlotte Ameloot
Vanessa Binamé

technisch overleg Registratie

toR
TOR is een overlegplatform tussen het FAGG, de verenigingen van de farmaceutische industrie en de afgevaardigden van farmaceutische bedrijven. 
Tijdens het overleg worden technische zaken behandeld, gerelateerd aan registratie of VHB van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, inclusief 
homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen. Dit forum laat toe om ontwerpen van nationale richtsnoeren en procedures voor 
te stellen en te bespreken met de stakeholders. De stakeholders kunnen knelpunten in de huidige of voorgestelde procedures identificeren, 
en mogelijke suggesties tot verbetering voorstellen. De nationale toepassing van nieuwe Europese vereisten in verband met VHB-gerelateerde 
procedures komt hier ook aan bod.

Vet-toR
VET-TOR is een overlegplatform tussen het FAGG (DG PRE vergunning) en de industrie van de diergeneesmiddelen (Pharma.be animal health). 
Hier worden de technische aspecten van VHB-procedures voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en variaties besproken. Aangezien 
de Afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik dienst doet als centraal contactpunt voor de drie pijlers/DG’s van het FAGG voor de 
veterinaire sector, komen hier ook bepaalde problemen aan bod die onder het DG POST vergunning (farmacovigilantie en goed gebruik) en het 
DG INSPECTIE (fabricage, distributie en bezit) vallen.

Vanessa Binamé
Sophie Colyn
Iris Geussens
Marie-Anne Mouyart
Greet Musch
Wim Penninckx
Josiane Van der Elst
Ann Verhoye

Françoise Falize
Lionel Laurier
Dries Minne
Josiane Van der Elst

therapeutisch Magistraal Formularium - tMF
Na meer dan vijf jaar wetenschappelijk werk werden in de zomer van 2009, de teksten van de tweede editie van het TMF uiteindelijk goedgekeurd 
en bekrachtigd. Deze teksten hebben zowel betrekking op nieuwe hoofdstukken, als op de bijwerking van de eerste editie die zich beperkte tot 
bereidingen voor dermatologisch gebruik. Om bij te blijven met de evolutie van de moderne publicatiemethodes, werd er beslist om deze versie van 
het TMF beschikbaar te maken op cd-rom. Deze operatie ging eind 2009 van start en wordt in 2010 afgerond.

Moise Essoh
Pascal Giloteau
Greet Musch
Josiane Van der Elst
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Vestigingscommissie voor apotheken (dossiers in Frans + in Nederlands)
Het K.B. van 25 september 1974 regelt de materie met betrekking tot de opening, overbrenging en fusie van voor het publiek opengestelde 
apotheken. Het bepaalt ook de modaliteiten voor de tijdelijke en definitieve sluiting van apotheken. Dit K.B. bepaalt onder andere de rol en de 
werking van de vestigingscommissie met een Franstalige en een Nederlandstalige kamer, belast met het uitbrengen van een advies over aanvragen 
om apotheken te openen, over te brengen of te fuseren. De commissie beschikt over een termijn van zestig dagen na onderzoek van het dossier om 
een advies te formuleren. Zodra de Minister van Volksgezondheid over dit advies beschikt, moet deze binnen drie maanden een beslissing nemen. 

In 2009 registreerde de Franstalige kamer 68 aanvragen, voor zowel overbrengingen als fusies en sluitingen, en bracht ze 53 adviezen uit. Er volgden 
59 ministeriële beslissingen; de Nederlandstalige kamer registreerde 72 aanvragen, voor zowel overbrengingen als fusies en sluitingen, en bracht ze 
124 adviezen uit. Er volgden 154 ministeriële beslissingen.

Het K.B. van 25 september 1974 regelt tevens de registratie van de voor het publiek opengestelde apotheken. 
De volgende gegevens moeten worden geregistreerd:

de identiteit van de vergunninghouder of zijn benaming en statuten;•	
het adres van de apotheek;•	
de identiteit van de apotheker-titularis;•	
de opening van de apotheek op de huidige vestigingsplaats;•	
de overdracht van de apotheek;•	
de definitieve of tijdelijke sluiting of de tijdelijke overbrenging van de apotheek.•	

Op basis van de registratie worden registratieattesten afgeleverd. Indien de registratie hiertoe aanleiding geeft, wordt de uitbatingsvergunning 
aangepast.

William Gallant
Steven Hippe
Louis Jacobs
Paul Van der Borght

werkgroep Backlog
Deze werkgroep biedt een informeel platform voor de vertegenwoordigers uit de farmaceutische industrie via hun beroepsorganisaties, en voor 
de afdelingen van het FAGG die bevoegd zijn voor VHB. Hier worden nieuwe maatregelen bepaald om de behandeling van registratiedossiers en 
VHB-dossiers performanter te doen verlopen. De werkgroep staat verder ook in voor de opvolging van de getroffen maatregelen en eventuele 
corrigerende acties.

In 2009 kwam de werkgroep negen keer bijeen.

Christelle Beeckmans
Vanessa Binamé
Sophie Colyn
Iris Geussens
Ann Verhoye

werkgroep bloed van de hoge Gezondheidsraad + werkgroep cellen, weefsels en organen van de hoge Gezondheidsraad
Het FAGG werd vertegenwoordigd op de vergaderingen van de werkgroepen “bloed” (zes vergaderingen) en “cellen, weefsels en organen van 
menselijke of dierlijke oorsprong” (tien vergaderingen). Hier worden hoofdzakelijk het goed gebruik, de kwaliteitsnormen en de technische normen 
van deze producten besproken.

Walter Bontez

werkgroep it met de industrie
Op geregelde tijdstippen komt de werkgroep IT samen met als doel:

de Europese ontwikkelingen inzake eSubmission te bespreken;•	
de nationale eSubmission-richtlijn verder te ontwikkelen;•	
de Road Map en de verschillende checks en foutmeldingen binnen de humane NeeS checker af te toetsen.•	

Sophie Colyn
Laurence Defays
Pieter Vankeerberghen
Ann Verhoye 
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Contact
enkele nuttige gegevens
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen  
en Gezondheidsproducten - FAGG
Victor Hortaplein 40/40 
1060 Brussel
www.fagg.be

Onthaal (algemeen)
tel. 00 32 2 524 80 00 (Permanentie van 8.00 tot 18.00 uur)
fax 00 32 2 524 80 01
e-mail welcome@fagg-afmps.be

Secretariaat van de Administrateur-generaal, Xavier De Cuyper
tel. 00 32 2 524 80 05
fax 00 32 2 524 80 03
e-mail management@fagg-afmps.be

Mediacontacten en externe communicatieacties
Afdeling Communicatie
fax 00 32 2 524 80 03
e-mail comm@fagg-afmps.be
Ann Eeckhout, woordvoerder van het FAGG
en verantwoordelijke van de Afdeling Communicatie
tel. 00 32 2 524 80 12
gsm 00 32 495 23 71 69

Webmaster
e-mail webmaster@fagg-afmps.be

Juridische afdeling
e-mail ius@fagg-afmps.be

Onderzoek en ontwikkeling
e-mail ct.rd@fagg-afmps.be

Wetenschappelijk-Technisch Advies - WTA
e-mail sta@fagg-afmps.be

Callcenter Registration - VHB
tel. 00 32 2 524 80 04
e-mail registration@fagg-afmps.be

Afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
e-mail infovet@fagg-afmps.be

Bewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik
e-mail vig@fagg-afmps.be

Medische hulpmiddelen
e-mail meddev@fagg-afmps.be

Menselijk lichaamsmateriaal
e-mail mch-mlm@fagg-afmps.be

Informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten
e-mail info.medicines@fagg-afmps.be

Inspectie en controle - Algemeen
e-mail inspection@fagg-afmps.be

Inspectie en controle - Afdeling “Industrie”
e-mail industry@fagg-afmps.be

Inspectie en controle - Afdeling “Aflevering” (apotheken)
e-mail pharmacy@fagg-afmps.be

Precursoren
e-mail drugprecursor@fagg-afmps.be

FAGG ~
 jaarverslag 2009

109



legale context van het FaGG

Regelgeving die de organisatie, werking en activiteiten van het FAGG bepaalt: zie www.fagg.be.•	
Nieuwe regelgevende elementen: wetten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten en omzendbrieven gepubliceerd in 2009.•	

Wetten gepubliceerd in 2009

Wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.•	
Wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. -

 Wanneer farmaceutische bedrijven de nodige documenten, die deel uitmaken van hun aanvraagdossier voor het verkrijgen van een VHB of registratie, niet binnen een redelijke termijn 
indienen, ondervindt het FAGG administratieve problemen die het efficiënte beheer van de VHB en de registratie van geneesmiddelen in de weg staan. Na de wetenschappelijke beoordeling 
van het dossier door de bevoegde commissie, moeten bepaalde documenten, zoals de bijsluiter en de SKP, worden aangepast aan het advies van de betrokken commissie. In functie van het 
dossier gaat het hier om de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, de Commissie voor homeopathische 
geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik, of om de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het vergunnings- of registratiedossier van een 
geneesmiddel moet de geactualiseerde versie van de bijsluiter en de SKP bevatten, alsook de officiële vertalingen ervan, en een voorbeeld van de verpakking, alvorens te kunnen worden 
afgesloten. Wanneer deze documenten niet worden ingediend, moet het FAGG de opvolging van deze onvolledige dossiers blijven verzekeren, en de bedrijven er regelmatig aan herinneren 
de ontbrekende documenten in te dienen, wat voor een administratieve overlast zorgt. Bovendien blijven onvolledige dossiers open staan in de informaticaprogramma’s gebruikt voor 
VHB en registraties, waardoor een goed beheer van de dossiers wordt belet. Hetzelfde geldt voor aanvragen tot wijziging van een VHB of registratie. In dat geval is het probleem nog 
prangender, omdat sommige wijzigingen na een bepaalde termijn rechtstreeks door de vergunning- of registratiehouder mogen worden toegepast, als de Minister of zijn afgevaardigde de 
voorgestelde wijziging niet heeft geweigerd, of er geen bezwaar tegen heeft gemaakt (stilzwijgende goedkeuring). Het gebeurt dan vaak dat het FAGG de documenten van het vergunnings- of 
registratiedossier, zoals aangepast aan de doorgevoerde wijzigingen, niet ontvangt. Om deze problemen te verhelpen, wordt bepaald dat de aanvrager van een VHB of registratie alle nodige 
documenten ter afsluiting van zijn dossier voor het verkrijgen van een VHB of registratie, moet overhandigen binnen een in een K.B. bepaalde termijn. Bij gebreke daarvan wordt de aanvraag 
tot het verkrijgen of wijzigen van de VHB of registratie van rechtswege beschouwd als zijnde ingetrokken. Dit zal tot gevolg hebben dat het dossier ambtshalve wordt afgesloten, en dat het 
bedrijf op eigen kosten opnieuw een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen of wijzigen van de VHB of registratie moet indienen.

- Wijziging van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het FAGG.
 De voorgestelde wijziging strekt ertoe de bepalingen die, op grond van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, van toepassing zijn op 

het FAGG, op een eenduidige wijze van toepassing te maken. Hiermee wordt een efficiënte toepassing van deze bepalingen, en deze van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en 
de werking van het FAGG, verzekerd. Op grond van bovenvermelde wet van 16 maart 1954, is het K.B. van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige 
instellingen van openbaar nut immers van toepassing op het FAGG. In bovenvermeld K.B. van 8 januari 1973 wordt voorzien dat iedere instelling beschikt over een directieraad bevoegd voor 
het hoge toezicht over de afwikkeling van de loopbaan van de vaste ambtenaren. Door de instelling van andere managementfuncties, namelijk drie N-1 functies, is het echter aangewezen om 
op het vlak van het dagelijks bestuur van het FAGG een orgaan te creëren dat niet enkel bevoegd is voor personeelsaangelegenheden, maar ook voor andere managementaangelegenheden die 
betrekking hebben op het dagelijks bestuur van het FAGG. Bovendien is het, teneinde het multidisciplinair karakter van dit orgaan en zijn efficiënte werking te kunnen verzekeren, aangewezen 
de mogelijkheid te voorzien om een beperkt aantal bijkomende leden aan te kunnen duiden. Daarom wordt met deze wijziging de instelling van één orgaan beoogt, namelijk het directiecomité, 
dat de Administrateur-generaal assisteert op vlak van het dagelijks bestuur en dat eveneens de bevoegdheden uitoefent van de directieraad, zoals bedoeld in bovenvermeld K.B. van 8 januari 
1973. Daartoe is het nodig te bepalen dat artikel 16, § 1 van bovenvermeld K.B. van 8 januari 1973 niet van toepassing is op het FAGG.
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Wet van 23 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid.•	
Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. -

 In deze wet wordt een nieuw concept ingevoegd: “gesloten verpakking voor individuele toediening”, waarvoor nu technische mogelijkheden bestaan, maar nog geen wettelijke garanties inzake 
kwaliteit en veiligheid.
Menselijk lichaamsmateriaal. -

 Deze afdeling sterkt ertoe in de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing van de mens 
of het wetenschappelijk onderzoek, behoudens een precisering inzake het toepassingsgebied, een aantal aanpassingen aan te brengen enerzijds met betrekking tot het reproductief menselijk 
lichaamsmateriaal, en anderzijds met betrekking tot de verplichtingen adviezen in de winnen bij een Ethisch comité.

 Met betrekking tot het reproductief menselijk lichaamsmateriaal wordt de lijst van hierop toepasselijke artikelen van de wet van 19 december 2008, die aanvankelijk bij K.B. was vastgesteld, 
vervangen door een wettelijke regeling die dezelfde rechtsgevolgen heeft. Daarenboven wordt voorzien dat de capacitatie van mannelijke gameten kan worden uitgevoerd in, door de Minister 
van Volksgezondheid erkende, laboratoria voor klinische biologie, die tevens bij toepassing van de wet van 19 december 2008 zijn erkend als intermediaire structuur.

 Met betrekking tot de verplichtingen adviezen in te winnen bij een Ethisch comité, worden een aantal preciseringen en vereenvoudigingen aangebracht, met het oog op een maximale garantie 
op een werkbaar systeem.

 Voor het overige worden, met het oog op het waarborgen van rechtszekerheid en het vermijden van interpretatie- en toepassingsproblemen van de wet van 19 december 2008, een aantal 
preciseringen voorzien.
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. -

 In dit hoofdstuk wordt de Administrateur-generaal van het FAGG ingevoegd.
Wet van 16 juni 2009 tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008.•	

Koninklijke besluiten gepubliceerd in 2009

K.B. van 14 oktober 2009•	  tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van 
menselijk lichaamsmateriaal, met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en haar uitvoeringsbesluiten.
K.B. van 14 oktober 2009•	  tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke 
oorsprong en diens uitvoeringsbesluiten.
K.B. van 28 september 2009•	  tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de 
productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend.
K.B. van 28 september 2009•	  tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot 
het menselijk lichaamsmateriaal.
K.B. van 28 september 2009•	  betreffende het toezicht op de naleving van de wet van 19 december 2008.
K.B. van 28 september 2009•	  tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, 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.
K.B. van 28 september 2009•	  tot vaststelling van de lijst van de artikelen van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk 
lichaamsmateriaal, met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, die van toepassing zijn op gameten, gonaden, fragmenten 
van gonaden, embryo’s en foetaal menselijk lichaamsmateriaal.
K.B. van 28 september 2009•	  tot wijziging van het K.B. van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.
K.B. van 20 september 2009•	  tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting 
en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten, en diens uitvoeringsbesluiten.
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K.B. van 10 september 2009 •	 tot wijziging van het K.B. van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
K.B. van 28 juni 2009 •	 tot wijziging van het K.B. van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van 
menselijke oorsprong.
K.B. van 31 maart 2009•	  tot uitvoering van artikel 6sexies  van de wet op de geneesmiddelen.
K.B. van 17 maart 2009•	  tot wijziging van het K.B. van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.
K.B. van 21 januari 2009•	  + bijlagen, houdende onderrichtingen voor de apothekers.
K.B. van 21 januari 2009•	  tot wijziging van het K.B. van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen. 

Ministeriële besluiten gepubliceerd in 2009

M.B. van 14 oktober 2009•	  tot aanduiding van de gemachtigde van de Minister, bedoeld in het K.B. van 28 september 2009, tot vaststelling van de algemene voorwaarden 
waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend.
M.B. van 14 oktober 2009•	  tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal.
M.B. van 9 oktober 2009•	  tot samenstelling en tot aanduiding van de leden van de directieraad van het FAGG.
M.B. van 10 augustus 2009•	  tot uitvoering van artikel 10 bis, §9 van het K.B. van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, meerbepaald betreffende zorgtrajecten 
voor diabetespatiënten.
M.B. van 28 juni 2009•	  houdende vaststelling van de prijs van het bloed en de labiele bloedderivaten.

Omzendbrieven in 2009

10.12.2009: omzendbrief 564•	  - Aan de opdrachtgevers van klinische studies. Betaling voor de aanvragen van klinische studies.
07.12.2009: omzendbrief 565•	  - Aan de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen en de hoofdapothekers. Bewaring van menselijk lichaamsmateriaal.
16.11.2009: omzendbrief 545 •	 - Aan de houders van een Belgische VHB of een Belgische registratie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Melden 
van de persoon verantwoordelijk voor humane of diergeneeskundige geneesmiddelenbewaking aan het FAGG door de houders van een VHB of registratie.
16.11.2009: omzendbrief 544 •	 + bijlage - Aan de aanvragers tot inschrijving op de Belgische lijst van verantwoordelijken inzake geneesmiddelenbewaking voor 
geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Aanvraag tot inschrijving als verantwoordelijke geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik.
16.11.2009: omzendbrief 491•	  - Aan de directies van de bloedinstellingen. Pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten.
03.11.2009: omzendbrief 561•	  - Aan de houders van een VHB of registratie van geneesmiddelen. Publicatie op de internetsite van het FAGG van SKP en bijsluiters voor het 
publiek van in België vergunde en in de handel gebrachte geneesmiddelen.
26.10.2009: omzendbrief 560•	  - Aan de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen. Melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met 
betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal.
26.10.2009: omzendbrief 559•	  - Aan de beheerders van het lichaamsmateriaal van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal. Melding van ernstige ongewenste 
bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal.
26.10.2009: omzendbrief 558•	  - Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal. Inspectie 
van instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.
26.10.2009: omzendbrief 556 •	 - Aan de algemeen directeurs en de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen. Jaarlijkse kennisgeving betreffende menselijk lichaamsmateriaal.
26.10.2009: omzendbrief 555 •	 - Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal. Procedure 
voor aanvraag van de vaststelling of de herziening van een prijs betreffende menselijk lichaamsmateriaal die door de Minister moet worden vastgelegd.
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26.10.2009: omzendbrief 554 •	 + bijlage - Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal. 
Beschrijving van de instelling voor menselijk lichaamsmateriaal (Site Master File of SMF).
26.10.2009: omzendbrief 553 •	 + bijlagen - Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal; 
aan de algemeen directeurs van de ziekenhuizen. Financieel jaarverslag en voorraadverslag van de banken voor menselijk lichaamsmateriaal.
26.10.2009: omzendbrief 552 •	 + bijlage - Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal. 
Inhoud van het activiteiten/jaarverslag van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.
26.10.2009: omzendbrief 551•	  - Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal. 
Mededelingen die moeten worden gedaan in het kader van het behoud van de erkenning van een instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.
26.10.2009: omzendbrief 550•	  - Aan de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal en de verantwoordelijke van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal en aan 
de algemeen directeurs van ziekenhuizen. Procedure met betrekking tot de aanvraag tot erkenning of tot verlenging van erkenning van een instelling voor menselijk 
lichaamsmateriaal.
04.08.2009: omzendbrief 543•	  - Aan de voorzitters van de Ethische comités. Lijst van Ethische comités met een volledige erkenning in het kader van de wet inzake 
experimenten op de menselijke persoon op datum van 7 mei 2004.
29.07.2009: omzendbrief 547•	  - humaan - vet – werkwijze - Aan de houders van een VHB. Mededeling van gegevens met betrekking tot het al dan niet daadwerkelijk in de 
handel zijn in België van geneesmiddelen vergund door de Europese Commissie (via CP).
27.07.2009: omzendbrief 548•	  - Ter attentie van de officina-apothekers. Bijkomende inlichtingen betreffende bijlage II bij het K.B. van 21 januari 2009 houdende 
onderrichtingen voor de apothekers.
30.06.2009: omzendbrief 542 •	 + bijlagen - Aan de houders/aanvragers van een VHB van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Opvolging van de aanvraagdossiers voor het 
verkrijgen van een VHB - Actieplan 2009.
04.03.2009: omzendbrief 538 •	 - Ter attentie van de directeur van de bloedinstellingen. Selectie van de bloeddonoren (februari 2009).
20.02.2009: omzendbrief 537•	  - Ter attentie van de ziekenhuizen: de hoofdgeneesheer, de voorzitter van het Transfusiecomité en de verantwoordelijke van de bloedbank. 
Traceerbaarheid van de bloedproducten (herziening van de omzendbrief van 28 juni 2006) (versie van februari 2009). Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, BSE en de 
besmettingsrisico’s van bloedproducten.
05.02.2009: omzendbrief 530•	  - Aan de houders van een VHB van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. K.B. van 21 januari 2009 tot vaststelling van 
retributies voor de indiening van een periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag.
30.01.2009: omzendbrief 536•	  - Aan de apotheken die een voor het publiek opengestelde apotheek houden. Internetsites van voor het publiek opengestelde apotheken.
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IA- 
variaties

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.

IB- 
variaties

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.

@ctua Elektronische nieuwsbrief van het FAGG naar de stakeholders

@ctua 
Express

Elektronische nieuwsbrief van het FAGG naar de stakeholders om 
specifieke of dringende berichten te communiceren

A/H1N1v Een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische 
oorsprong, deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van 
vogelgriepvirussen, en deels van menselijke griepvirussen. Dit 
virus werd eind maart 2009 vastgesteld in Mexico.

AFMPS Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten

AMM Autorisation de Mise sur le Marché – Vergunning voor het in de 
Handel Brengen, VHB

APB Algemene Pharmaceutische Bond

ASMF Active Substance Master File – Dossier dat enkel handelt over 
het actief bestanddeel. Dit bestaat uit een “open part” en een 
“closed part”. Het “open part” kan deel uitmaken van een  
VHB-aanvraag of een wijziging ervan.

ASR Annual Safety Report – Jaarlijks veiligheidsverslag

B&Bc Budget en beheerscontrole

BCFI Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, vzw

BCGH Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor 
geneesmiddelen voor Humaan gebruik, binnen het FAGG

BEMA Benchmarking European Medicines Agencies – Benchmarking 
Europese geneesmiddelenautoriteiten

B.S. Belgisch Staatsblad

BUM Bon Usage du Médicament – Goed Gebruik van het Geneesmiddel

BVK Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde

CAT Committee for Advanced Therapies – Comité voor geavanceerde 
therapieën

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

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use – Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, vroeger CPMP

CIBE Communicatie op maat van de publieke sector, vzw

CKG Commissie voor Kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik

Class 
labelling

Bepaling(en) in de bijsluiter en SKP met betrekking tot de  
veiligheid van gebruik van alle geneesmiddelen van een klasse, 
of alle geneesmiddelen met eenzelfde actief bestanddeel

CMD Certificate for Medical Device – Exportcertificaat voor medische 
hulpmiddelen

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

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

COMMnet Het netwerk van de federale personeelsleden die actief bezig 
zijn met communicatie. Het telt zowat zeshonderd leden uit een 
zestigtal federale diensten.

CP Centralised Procedure – Centrale procedure tot het verkrijgen 
van een VHB

CTA Clinical Trial Application – Dossier aangaande klinische studies

CTFG Clinical Trial Facilitation Group – Een samenwerkingsverband 
om klinische studies binnen Europa te vergemakkelijken en te 
harmoniseren

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use – Comité 
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

DCP Decentralised Procedure – Gedecentraliseerde procedure tot het 
verkrijgen van een VHB

DG Directoraat-generaal

(e)CTD (electronic) Common Technical Document – Dossierformaat voor 
aanvraag voor (wijziging van) een VHB voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik

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

e-Health Beveiligd platform voor elektronische gegevensuitwisseling 
binnen de gezondheidssector

EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau

EORTC European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer - Internationale non-profit organisatie, die klinisch en 
laboratoriumonderzoek naar kanker stimuleert en coördineert door 
heel Europa. De missie van de EORTC is om het standaardniveau 
van kankerbehandeling te verhogen, en om de overgang tussen 
experimentele ontdekkingen en gloednieuwe behandelingen te 
faciliteren.

EU Europese Unie

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 
geneesmiddelenautoriteiten en van farmaceutische bedrijven 

FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Farmaka Vereniging met als doel om, via studiewerk en projecten, bij 
te dragen tot het rationeel gebruik van geneesmiddelen en 
gezondheidszorgvoorzieningen, en om deze kennis ten dienste te 
stellen van de gezondheidszorgbeoefenaars, de consumenten en 
de overheden, vzw

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Fedict Federale Overheidsdienst Informatie- en 
Communicatietechnologie

FEDLAND Overlegplatform van de Cel Precursoren van het FAGG met 
Douane, Federale Politie en Justitie

FIOD-ECD Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische 
controledienst - Recherche van de Belastingdienst van Nederland

FOD Federale Overheidsdienst

Fr Frans

FUSL Faculteiten van de Universiteit Saint-Louis

GAP-
analyse

Methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en 
een gewenste situatie

GCP Good Clinical Practices – Goede klinische praktijken

GDP Good Distribution Practices – Goede distributiepraktijken

GGO Genetisch gemodificeerd (of gewijzigd) organisme

GMP Good Manufacturing Practices – Goede fabricagepraktijken

HCG Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik

HMA Heads of Medicines Agencies – Netwerk van de Europese 
geneesmiddelenautoriteiten

HMM Homeopathic Manufacturing Methods – Homeopathische 
bereidingswijzen

HMPC Committee on Herbal Medicinal Products – Comité voor 
homeopathische geneesmiddelen

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working Group – Werkgroep voor 
homeopathische geneesmiddelen

HR Human Resources – Personeelsbeleid

ICH International Conference on Harmonisation – Internationale 
conferentie inzake harmonisering

ICI Interministerieel Commissariaat Influenza

ICT Informatie- en communicatietechnologie

IMP Investigational Medicinal Product – Geneesmiddel voor onderzoek

IMPACT International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce – 
WGO-initiatief in de strijd tegen namaakgeneesmiddelen

INCB International Narcotics Control Board – Internationaal comité van 
toezicht op verdovende middelen

IT Informatietechnologie

IWP Immunologicals Working Party – Werkgroep voor evaluatie van 
immunologische producten

K.B. Koninklijk besluit

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KMO – 
K.M.O.

Kleine of middelgrote onderneming

KPI Key Performance Indicator – Kritieke prestatie-indicator

LUSS Ligue des Usagers des Services de Santé – Vereniging van 
gebruikers, patiënten, burgers die geïnteresseerd zijn in 
gezondheid, vzw

MAH Marketing Autorisation Holder – Houder van een VHB

M.B. Ministerieel besluit

Mdeon Mdeon is het gemeenschappelijk deontologisch platform dat is 
opgericht door verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, 
verpleegkundigen, farmaceutische industrie en industrie van 
medische hulpmiddelen, vzw.

MeSeA Medicines electronic Submission and electronic Approval 
– Elektronisch systeem voor indiening en goedkeuring van 
geneesmiddelendossiers

MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency –  
Geneesmiddelenautoriteit van Groot-Brittannië

MRP Mutual Recognition Procedure – Wederzijdse erkenningsprocedure 
tot het verkrijgen van een VHB

N-1 Mandaathouder – Managementfunctie van Directeur-generaal

NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest

NeeS Non eCTD Electronic Submission – Elektronisch ingediend dossier 
met niet alle aspecten van een eCTD

NIMP Non Investigational Medicinal Product – Niet-geneesmiddel voor 
onderzoek

Nl Nederlands

NOE Nationale OpsporingsEenheid van het FAVV

NP Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB

NTA Working Group Notice to Applicants – Werkgroep voor het 
opstellen van concrete richtlijnen voor het indienen van 
VHB-dossiers

o.a. Onder andere

OIVO Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties

OLAF Office européen de Lutte Anti-Fraude – Europees Bureau voor 
Fraudebestrijding

OPHACO Vereniging der Coöperatieve apotheken van België

P&O Personeel en organisatie

PDCO Paediatric Committee – Pediatrisch comité

PFIPC Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime –  
Permanent forum voor internationale farmaceutische criminaliteit

pharma.
be

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI), een 
vzw, opgericht om de belangen van de geneesmiddelenindustrie 
in België te behartigen

Pharm-
pack

Voorstel van regelgeving, eind 2008 ingediend door de 
Europese Commissie bij de Raad en het Parlement, inzake 
farmacovigilantie, namaak van geneesmiddelen en informatie 
aan patiënten

PhVWP PharmacoVigilance Working Party – Farmacovigilantie werkgroep

PIC(/s) Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) and the 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)
– Internationaal samenwerkingsverband voor het uitvoeren van 
farmaceutische inspecties

PIL Patient Information Leaflet – Bijsluiter voor het publiek

PIP Paediatric Investigation Plan – Ontwikkelingsplan voor 
kindergeneesmiddelen

PMO Program Management Office – Ondersteunende opvolgingscel

PSUR Periodic Safety Update Report – Periodiek geactualiseerd 
veiligheidsverslag

PUMP Het Public Management Programme is een “leersabbat” of een 
intensief opleidingsprogramma overheidsmanagement voor 
federale ambtenaren.

R&D Research and Development – Onderzoek en ontwikkeling

RAS Rapid Alert System – Systeem van waarschuwingen en dringende 
informatieberichten inzake geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten

RECIP-E Pilootproject voor het elektronisch voorschrijven van 
geneesmiddelen in de ambulante sector

Referral Arbitrageprocedure voor VHB-dossiers

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RMS Reference Member State – Referentielidstaat

RQ Renouvellement quinquennal – Vijfjaarlijkse hernieuwing

SAWP Scientific Advice Working Party – Wetenschappelijk advies werkgroep

SAWP-V Scientific Advice Working Party, Veterinary – Wetenschappelijk 
advies werkgroep voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik

Selor Selectiebureau van de overheid

SKP Samenvatting van de Kenmerken van het Product

SMF Site Master File – Document opgesteld door de fabrikant met 
specifieke GMP- en feitelijke informatie over de productie en/of de 
controle van de farmaceutische industrie, de verrichte 
handelingen op de genoemde site, en de nauw geïntegreerde 
activiteiten op aangrenzende en nabijgelegen gebouwen

SOE Speciale Onderzoekseenheid van het FAGG

SOP Standaard Operating Procedure – Een reeks instructies die op 
volgorde moet worden uitgevoerd

SPC Summary of Product Characteristics – Samenvatting van de 
Kenmerken van het Product, SKP

SPOC Single Point Of Contact – Contactpersoon

TGV Tijdelijke Gebruiksvergunning

TMF Therapeutisch Magistraal Formularium

TOR Technisch Overleg Registratie

TQM Total Quality Management – Kwaliteitszorgsysteem

TSE Transmissible Spongiform Encephalopathy – Overdraagbare 
spongiforme encephalopathie 

TU Traditional Use – Traditioneel gebruik van geneesmiddelen op 
basis van planten zoals bedoeld in artikel 43 van het K.B. van 
14 december 2006

UCL Université catholique de Louvain – Franstalige katholieke 
universiteit

UGent Universiteit Gent

ULB Université libre de Bruxelles – Franstalige vrije universiteit van 
Brussel

ULg Universiteit van Luik

UNO United Nations Organization – Verenigde Naties

VET Veterinair – Diergeneeskundig

VET-TOR Technisch Overleg Registratie inzake diergeneesmiddelen

VHB Vergunning voor het in de handel brengen

Vit@ Maandelijkse interne, elektronische nieuwsbrief van het FAGG

Vit@ 
Express

Interne, elektronische nieuwsbrief voor dringende berichten

Vit@ 
MeSeA

Interne, elektronische nieuwsbrief voor alle MeSeA-berichten

Vitruvius Een leiderschapsontwikkelingsprogramma van de FOD P&O

VUB Vrije Universiteit Brussel

VWP Vaccine Working Party – Werkgroep voor evaluatie van vaccins

vzw Vereniging zonder winstoogmerk

WGEO Working Group of Enforcement Officers – Werkgroep voor overleg 
aangaande de strijd tegen de farmaceutische criminaliteit

WGO Wereldgezondheidsorganisatie

WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

WTA Wetenschappelijk-Technisch Advies

liJst Met een aantal deFinities en geBrUikte aFkortingen
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