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Titel
Hoofdstuk

Artikel
Post

Omschrijving
Begrotingsjaar 

2011
Begrotingsjaar 

2010
Begrotingsjaar 

2009
Toelichting

1 ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE 
DIENSTEN

1 0 ONTVANGSTEN VOOR TEGEN 
BETALING VERLEENDE DIENSTEN

1 0 0 Ontvangen vergoedingen 161,041,000  152,780,000  141,023,279.00  Verordening (EG) nr. 297/95 van de Raad van 10 
februari 1995 (PB L 35 van 15.2.1995, blz.1, gewijzigd 
bij Verordening (EG) nr. 1905/2005 van de Raad (PB L 
304 van 23.11.2005, blz. 1) inzake de vergoedingen die 
aan het Europees Geneesmiddelenbureau dienen te 
worden betaald.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 161,041,000  152,780,000  141,023,279.00  
Totaal van titel 1 161,041,000  152,780,000  141,023,279.00  

2 BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE 
UNIE

2 0 BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE
2 0 0 Bijdrage van de Europese Unie 33,519,000  39,112,000  41,219,960.66  In de algemene begroting van de Europese Unie is een 

bijdrage ten gunste van het Bureau opgenomen. De 
vermelde ontvangst komt overeen met het bedrag van 
de toegekende subsidie (artikel B 5-3 1 2 van de staat 
van uitgaven van afdeling III „Commissie” van de 
algemene begroting). Deze subsidie dient tevens ter 
dekking van de kosten van de aanwijzingsprocedure 
voor weesgeneesmiddelen.

2 0 1 Speciale bijdrage voor 
weesgeneesmiddelen

4,901,000  8,200,000  5,632,000.00  Op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen 
ontvangt het Europees Geneesmiddelenbureau van de 
Europese Gemeenschap, los van overige subsidies van 
de Europese Unie, een speciale bijdrage die uitsluitend 
mag worden gebruikt ter compensatie van de 
vrijstelling van betaling van alle vergoedingen voor 
weesgeneesmiddelen.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 38,420,000  47,312,000  46,851,960.66  
Totaal van titel 2 38,420,000  47,312,000  46,851,960.66  

3 DEELNAME DOOR DERDE LANDEN 
AAN ACTIVITEITEN VAN HET 
GENEESMIDDELENBUREAU

3 0 DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN 
ACTIVITEITEN VAN HET 
GENEESMIDDELENBUREAU

3 0 0 EER-bijdrage 784,000  935,000  873,360.00  Krachtens artikel 82 en de Protocollen nrs. 31 en 32 
van de EER-overeenkomst, is dit artikel bestemd voor 
de boeking van de bijdragen van EVA-landen.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 784,000  935,000  873,360.00  
Totaal van titel 3 784,000  935,000  873,360.00  

5 ONTVANGSTEN UIT DE 
ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2 ONTVANGSTEN UIT DE 
ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2 0 Bankrente 60,000  100,000  164,853.77  
5 2 1 Ontvangsten uit 

exportcertificaten, parallelle 
distributie en andere vergelijkbare 
administratieve heffingen

7,598,000  6,300,000  6,224,710.00  Dit artikel is bestemd voor de boeking van de 
ontvangsten uit exportcertificaten, toestemming voor 
parallelle distributie en andere vergelijkbare 
administratieve heffingen.

5 2 2 Ontvangsten uit verkoop van 
publicaties

p.m. p.m. 0.00 Dit artikel is bedoeld voor ontvangsten uit de verkoop 
van publicaties in welke vorm dan ook, inclusief 
auteursrecht.

5 2 3 Ontvangsten uit het organiseren 
van studiebijeenkomsten

p.m. p.m. 0.00 Dit artikel is bedoeld voor ontvangsten uit het 
organiseren van studiebijeenkomsten

5 2 4 Ontvangsten uit de verkoop van 
softwarelicenties en ontvangsten 
voor toegang tot door het 
Geneesmiddelenbureau beheerde 
databanken voor informatie over 
geneesmiddelen

p.m. p.m. 0.00 Dit artikel is bedoeld voor ontvangsten uit de verkoop 
van software die eigendom is van het 
Geneesmiddelenbureau en inkomsten voor toegang tot 
door het Geneesmiddelenbureau beheerde databanken 
voor informatie over geneesmiddelen.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 5 2 7,658,000  6,400,000  6,389,563.77  
Totaal van titel 5 7,658,000  6,400,000  6,389,563.77  

6 BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S 
VAN DE EUROPESE UNIE EN 
ONTVANGSTEN VOOR TEGEN 
BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0 BIJDRAGEN AAN PROGRAMMA’S VAN 
DE EUROPESE UNIE EN ONTVANGSTEN 
VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE 
DIENSTEN

6 0 0 Bijdragen aan programma’s van 
de Europese Unie en ontvangsten 
voor tegen betaling verleende 
diensten

500,000  400,000  102,963.72  Dit artikel is bedoeld voor ontvangsten uit specifieke 
activiteiten van het Geneesmiddelenbureau op verzoek 
van de Europese Commissie of andere instellingen van 
de Europese Unie of van internationale organisaties, die 
door de raad van bestuur van het 
Geneesmiddelenbureau zijn goedgekeurd.

STAAT VAN ONTVANGSTEN
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6 0 1 Bijdragen aan gezamenlijke 
programma’s van andere 
vergunningverlenende 
agentschappen en 
belanghebbenden uit het 
bedrijfsleven

60,000  60,000  0.00 Dit artikel is bestemd voor de boeking van ontvangsten 
uit programma’s die gezamenlijk worden uitgevoerd 
met andere vergunningverlenende agentschappen 
(binnen en buiten de Europese Unie), farmaceutische 
bedrijven of andere, door de raad van bestuur van het 
Bureau erkende organen.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 560,000  460,000  102,963.72  
Totaal van titel 6 560,000  460,000  102,963.72  

7 CORRECTIE VAN 
BEGROTINGSONEVENWICHTIGHED
EN

7 0 CORRECTIE VAN 
BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0 0 Saldo resultatenrekening van 
voorgaand jaar

p.m. p.m. 0.00 Dit artikel is bestemd voor de boeking van het saldo 
van de resultatenrekening van voorgaande jaren in 
overeenstemming met artikel 16 van het financieel 
reglement van het Geneesmiddelenbureau.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 7 0 p.m. p.m. 0.00
Totaal van titel 7 p.m. p.m. 0.00

9 DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0 DIVERSE ONTVANGSTEN
9 0 0 Diverse ontvangsten 400,000  500,000  893,773.14  Dit artikel is bestemd voor de boeking van ontvangsten 

uit diverse bronnen, bv. terugbetalingen, vergoedingen, 
verrekeningen. 

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 400,000  500,000  893,773.14  
Totaal van titel 9 400,000  500,000  893,773.14  

TOTAAL-GENERAAL 208,863,000  208,387,000  196,134,900.29  
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Artikel
Post

Omschrijving Kredieten 2011 Kredieten 2010 Uitvoering 2009 Toelichting

1 PERSONEEL
1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
1 1 0 Ambtenaren en tijdelijke 

functionarissen die een op de lijst 
van het aantal ambten opgenomen 
functie vervullen

1 1 0 0 Basissalarissen 35,084,000  34,026,000  29,568,315.57  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66, 
van toepassing krachtens Verordening (EEG) 
nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot 
vaststelling van communautaire procedures voor het 
verlenen van vergunningen voor en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik en tot oprichting van een Europees Bureau voor 
de geneesmiddelenbeoordeling (PB L 214 
van 24.8.1993, blz. 1).
Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van 
de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen die een 
ambt bekleden dat voorkomt op de lijst van het aantal 
ambten.

1 1 0 1 Gezinstoelagen 4,214,000  3,966,000  3,207,350.85  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 42 bis, 42 
ter, 62, 67 en 68 bis, alsmede artikel 3, lid 2, van 
bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de 
gezinstoelagen: kostwinnerstoelage, kindertoelage, 
toelage voor nog niet leerplichtige kinderen, toelage 
voor schoolgaande kinderen (inclusief speciale beurzen 
in het kader van een jaarlijks door de directeur vast te 
stellen voorziening) en toelage voor ouderschapsverlof 
voor daarvoor in aanmerking komende functionarissen. 
Bovendien dekt dit krediet de bijdrage voor schoolgeld 
binnen de door de directeur vastgestelde bepalingen.

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen 
voor verblijf in het buitenland

4,588,000  4,687,000  4,018,719.14  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, 
alsmede bijlage VII, artikel 4.
Dit krediet dient ter dekking van de 
ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in 
het buitenland voor daarvoor in aanmerking komende 
functionarissen.

1 1 0 3 Vaste vergoedingen 94,000  116,000  91,632.85  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 4 bis.
Dit krediet dient ter dekking van de vaste toelagen voor 
daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

Totaal van artikel 1 1 0 43,980,000  42,795,000  36,886,018.41  
1 1 1 Andere personeelsleden
1 1 1 3 Bijzondere adviseurs p.m. p.m. 0.00 Regeling welke van toepassing is op de andere 

personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, 
met name de artikelen 5, 82 en 83.
Dit krediet dient ter dekking van de bezoldiging, de 
kosten van dienstreizen en andere kosten van de 
bijzondere adviseurs.

1 1 1 4 Arbeidscontractanten 4,933,000  4,708,000  3,073,044.24  Regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, 
met name artikel 3a en titel IV. Dit krediet dient ter 
dekking van de bezoldiging van arbeidscontractanten, 
met uitzondering van de bedragen die uit hoofde van 
de aanpassingscoëfficiënt worden uitgekeerd en die ten 
laste komen van post 1 1 9 0. De werkgeversbijdrage 
voor de sociale verzekering komt ten laste van artikel 1 
8 3.  

Totaal van artikel 1 1 1 4,933,000  4,708,000  3,073,044.24  
1 1 2 Bijscholing, taalcursussen en 

omscholing voor het personeel
1 1 2 0 Bijscholing, taalcursussen en 

omscholing voor het personeel
1,085,000  950,000  756,026.61  Statuut van de ambtenaren van de Europese 

Gemeenschappen, en met name artikel 24a daarvan. 
Dit toegewezen budget dient ter dekking van 
introductiecursussen voor nieuw personeel, cursussen 
voor de bijscholing van personeel, omscholing, 
cursussen voor het gebruik van moderne technieken, 
seminars, voorlichtingssessies inzake EU-
aangelegenheden, enz. Dit toegewezen budget dient 
mede ter dekking van de reiskosten in verband met 
opleiding, alsmede de aanschaf van apparatuur, 
documentatie, e-learning, podcasts en andere nieuwe 
media en het inhuren van organisatieadviseurs. 

Totaal van artikel 1 1 2 1,085,000  950,000  756,026.61  
1 1 4 Diverse toelagen en vergoedingen

UITGAVEN
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1 1 4 0 Geboortetoelage en uitkeringen bij 
overlijden

8,000  8,000  6,742.54  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75.
Dit krediet dient ter dekking van:
— geboortetoelagen;
— uitkeringen in geval van overlijden van een 
ambtenaar:
— — de totale bezoldiging van de overledene tot en 
met de derde maand na de maand van overlijden,
— — de kosten van het vervoer van het stoffelijk 
overschot naar de plaats van herkomst van de 
overledene.

1 1 4 1 Reiskosten van de standplaats naar de 
plaats van herkomst

945,000  915,000  757,664.16  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 8.
Dit krediet dient ter dekking van de eenmalige betaling 
van reiskosten van daarvoor in aanmerking komende 
functionarissen, hun echtgenoten/s en van hen 
afhankelijke personen van de standplaats naar de 
plaats van herkomst.

1 1 4 3 Vaste ambtsvergoedingen 2,000  2,000  1,189.92  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 14.

1 1 4 4 Vaste vergoedingen voor lokaal 
vervoer

1,000  1,000  892.44  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikel 15.

1 1 4 9 Overige vergoedingen en 
terugbetalingen

41,000  40,000  7,395.40  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name artikel 34 daarvan en 
bijlage X, vergoeding van kosten. Dit krediet dient ter 
dekking van vergoedingen in geval van ontslag van een 
ambtenaar op proef wegens gebleken ongeschiktheid 
(artikel 34), vergoedingen in geval van opzegging van 
het contract van een betrokken medewerker door het 
Geneesmiddelenbureau (artikel 34) en elke terug te 
betalen kosten overeenkomstig bijlage X.

Totaal van artikel 1 1 4 997,000  966,000  773,884.46  
1 1 5 Overuren p.m. p.m. 0.00 Statuut van de ambtenaren van de Europese 

Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede 
bijlage VI.
Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen 
op basis van het aantal gemaakte overuren aan 
daarvoor in aanmerking komende functionarissen en 
plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat 
niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije 
tijd kan worden gecompenseerd.

1 1 7 Werk door derden
1 1 7 0 Freelance tolken en tolken van het 

directoraat-generaal Tolken
1,000  1,000  0.00 Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de 

reiskosten van freelance tolken en 
conferentiepersoneel, alsmede van de vergoeding van 
diensten die door tolken van de Commissie zijn 
geleverd voor alle vergaderingen die verband houden 
met de uitvoering van het werkprogramma van het 
Bureau.

1 1 7 1 Professionele diensten met betrekking 
tot personeelsbeheer

88,000  - - Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor 
adviezen en andere professionele diensten met 
betrekking tot personeelsbeheer, bv. onderzoek naar 
personeelsinzet, functioneringsgesprekken met 360 
graden feedbackevaluaties voor managers enz.

1 1 7 2 Diverse verzekeringen met betrekking 
tot werkzaamheden van het personeel

238,000  - - Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor 
verzekeringen met betrekking tot werkzaamheden van 
het personeel, bv. 
werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering, 
accountantsverzekering enz.

1 1 7 3 Vertaalbureau te Luxemburg 1,000  25,000  2,210.00  Dit krediet dient ter dekking van de kosten van 
vertalingen, inclusief betalingen aan het Vertaalbureau 
in Luxemburg, voor alle teksten die niet rechtstreeks 
verband houden met de uitvoering van het 
werkprogramma van het Bureau.

1 1 7 4 Betaling voor administratieve bijstand 
van de instellingen van de Europese 
Unie

385,000  380,000  299,174.74  Dit krediet dient ter dekking van de kosten die door de 
Commissie gemaakt zijn voor administratieve bijstand 
aan het Geneesmiddelenbureau, bv. geautomatiseerde 
loonadministratie.
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1 1 7 5 Werk door derden 2,000,000  1,950,000  1,679,586.67  Dit krediet dient ter dekking van
— tijdelijk personeel, met name telefonisten, 
administratief en secretariaatspersoneel,
— de kosten van tijdelijke medewerkers die de 
uitvoering van bepaalde incidentele taken mogelijk 
maken,
— reproductie- en typewerkzaamheden die door derden 
worden verricht, omdat het Geneesmiddelenbureau 
deze niet kan uitvoeren,
— de kosten van het computerzetwerk van verklarende 
en ondersteunende documenten voor het 
Geneesmiddelenbureau zelf en voor indiening bij de 
begrotingsautoriteit,
— de beurs voor kinderen van personeelsleden in het 
kader van een werkervaringsprogramma.

Totaal van artikel 1 1 7 2,713,000  2,356,000  1,980,971.41  
1 1 8 Vergoedingen en kosten in 

verband met indiensttreding, 
beëindiging van de dienst en 
overplaatsing

1 1 8 0 Diverse uitgaven voor aanwerving 188,000  670,000  174,384.67  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 
31 en 33, alsmede bijlage III.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in 
verband met de aanwervingsprocedure, zoals 
publicatiekosten, reis- en verblijfkosten, alsmede de 
ongevallenverzekering van voor examens en 
gesprekken opgeroepen kandidaten, kosten die 
rechtstreeks voortvloeien uit de organisatie van 
aanwervingsexamens voor groepen kandidaten (huur 
van zalen, meubilair, machines en allerlei materiaal, 
honoraria voor de voorbereiding en de correctie van 
toetsen, enz.), alsmede kosten van medisch onderzoek 
vóór indiensttreding.

1 1 8 1 Reiskosten (inclusief gezinsleden) 21,000  18,000  12,256.81  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, 
alsmede bijlage VII, artikel 7.
Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten die zijn 
verschuldigd aan daarvoor in aanmerking komende 
functionarissen (met inbegrip van hun gezinsleden) bij 
hun indiensttreding of vertrek dan wel overplaatsing 
naar een andere standplaats.

1 1 8 2 Inrichtingsvergoedingen bij 
aanstelling, overplaatsing en 
beëindiging van de dienst

230,000  230,000  178,010.80  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 
6.
Dit krediet dient ter dekking van de 
inrichtingsvergoedingen voor daarvoor in aanmerking 
komende functionarissen die bij indiensttreding, 
verandering van standplaats of definitieve beëindiging 
van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

1 1 8 3 Verhuiskosten 90,000  85,000  81,929.17  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, 
alsmede bijlage VII, artikel 9.
Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten voor 
daarvoor in aanmerking komende functionarissen die 
bij indiensttreding, verandering van standplaats of 
definitieve beëindiging van de dienst van woonplaats 
moeten veranderen.

1 1 8 4 Tijdelijke dagvergoedingen 210,000  210,000  225,769.14  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, 
alsmede bijlage VII, artikel 10.
Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke 
dagvergoedingen aan daarvoor in aanmerking komende 
functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding 
of overplaatsing van woonplaats moeten veranderen.

Totaal van artikel 1 1 8 739,000  1,213,000  672,350.59  
1 1 9 Aanpassingen van de 

bezoldigingen
1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 12,739,000  9,481,000  7,845,734.35  Statuut van de ambtenaren van de Europese 

Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65, 
alsmede bijlage VII, artikel 17, lid 3.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 
aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de 
bezoldigingen van daarvoor in aanmerking komende 
functionarissen. Inbegrepen zijn tevens de 
aanpassingscoëfficiënten voor dat gedeelte van de 
emolumenten dat naar een ander land dan het land van 
tewerkstelling wordt overgeboekt.

6 of 16



Titel
Hoofdstuk

Artikel
Post

Omschrijving Kredieten 2011 Kredieten 2010 Uitvoering 2009 Toelichting

UITGAVEN

1 1 9 1 Voorziening p.m. p.m. 0.00 Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name de artikelen 65 en 65a, 
alsmede bijlage XI. Financieel Reglement van 25 juni 
2002 van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, 
blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van eventuele 
aanpassingen van de bezoldigingen waartoe de Raad in 
de loop van het begrotingsjaar besluit.  Het heeft het 
karakter van een voorziening en mag alleen na 
overschrijving naar de desbetreffende onderdelen van 
dit hoofdstuk worden gebruikt, overeenkomstig het 
bepaalde in het Financieel Reglement.

Totaal van artikel 1 1 9 12,739,000  9,481,000  7,845,734.35  
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 67,186,000  62,469,000  51,988,030.07  

1 3 DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER
1 3 0 Dienstreizen, lokaal vervoer en 

andere bijkomende kosten
1 3 0 0 Kosten van dienstreizen, lokaal 

vervoer en bijkomende kosten
800,000  789,000  662,496.29  Statuut van toepassing op de ambtenaren van de 

Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, 
artikelen 11 tot en met 13.
Dit krediet dient ter dekking van vervoerskosten, 
dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten 
bij dienstreizen, met inbegrip van vergaderingen buiten 
de kantoorruimten van het Bureau, voor het personeel 
van het Bureau op wie het statuut van toepassing is, 
alsmede voor nationale of internationale deskundigen 
of ambtenaren die bij het Bureau zijn gedetacheerd.

Totaal van artikel 1 3 0 800,000  789,000  662,496.29  
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3 800,000  789,000  662,496.29  

1 4 SOCIALE EN MEDISCHE 
INFRASTRUCTUUR

1 4 0 Restaurants en kantines 427,000  450,000  354,433.22  Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten 
van de restaurants en kantines, met inbegrip van 
onderhoud.
Het dient ook ter dekking van de gewone uitgaven voor 
de vervanging van bestaand materiaal en de aanschaf 
van nieuw, voorzover deze niet bij de lopende uitgaven 
kunnen worden opgenomen, evenals uitgaven in 
verband met advisering.

1 4 1 Medische dienst 220,000  190,000  180,000.00  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede 
bijlage II, artikel 8.
Dit krediet dient, behalve ter dekking van de honoraria 
van artsen, ter dekking van de kosten van preventief 
onderzoek (speciaal onderzoek, analyses, enz.), 
farmaceutische artikelen (verbandmateriaal, 
geneesmiddelen, enz.), bijzondere apparatuur en 
meubilair, alsmede de huishoudelijke uitgaven van de 
invaliditeitscommissie.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 647,000  640,000  534,433.22  
1 5 UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN 

DESKUNDIGEN
1 5 2 Mobiliteit van personeel tussen 

instellingen van de Europese Unie 
en de openbare en particuliere 
sectoren, externe deskundigen

2,414,000  2,300,000  2,141,066.47  Dit krediet dient ter dekking van de kosten van externe 
deskundigen van openbare instellingen en andere 
organen binnen en buiten de Europese Unie.

1 5 3 Uitgaven in verband met stages 
voor jonge academici bij het 
Bureau

585,000  547,000  495,328.49  Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in 
verband met stages voor jonge academici.
Deze uitgaven kunnen de vergoedingen en sociale 
bijdragen voor de stagiaires omvatten, de 
verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij 
de aanvang en de beëindiging van de stage en de 
kosten van ontvangst, maaltijden en documentatie.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 5 2,999,000  2,847,000  2,636,394.96  
1 6 SOCIALE DIENST
1 6 0 Buitengewone bijstand 2,000  2,000  0.00 Statuut van de ambtenaren van de Europese 

Gemeenschappen, met name artikel 76.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 
schenkingen, leningen en voorschotten die kunnen 
worden toegekend aan ambtenaren, gewezen 
ambtenaren of rechtsopvolgers van een overleden 
ambtenaar, die in zeer benarde omstandigheden 
verkeren.

1 6 2 Sociale contacten tussen 
personeelsleden en andere 
welzijnsuitgaven

20,000  20,000  - Dit toegewezen budget dient ter dekking van uitgaven 
van het Bureau voor sociale welzijns activiteiten van 
het personeel zoals het hulpprogramma voor 
personeelsleden, subsidies voor 
personeelsverenigingen en andere activiteiten.

1 6 3 Kinderopvangcentra en andere 
kinderdagverblijven

127,000  120,000  97,002.51  Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in 
verband met centra voor kinderopvang en 
kinderdagverblijven.
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1 6 4 Aanvullende steun voor 
gehandicapten

3,000  3,000  0.00 Dit krediet is bestemd voor de volgende categorieën 
gehandicapten, en maakt deel uit van een 
gehandicaptenbeleid:
- desbetreffend personeel in actieve dienst;
- echtgenoten/echtgenotes van desbetreffende 
medewerkers, op voorwaarde dat zij geen inkomen uit 
huidige beroepsbezigheden dan wel een inkomen of 
pensioen uit eerdere beroepsbezigheden ontvangen;   
- kinderen die in aanmerking komen voor de 
kindertoelage overeenkomstig de in artikel 2, leden 2 , 
3 en 5, van Bijlage VII van het Statuut neergelegde 
voorwaarden;
- kinderen boven de 26 jaar die niet langer in 
aanmerking komen voor de hierboven genoemde 
kindertoelage, maar in verband met wie aanspraak kan 
worden gemaakt op belastingaftrek overeenkomstig 
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot 
vaststelling van de voorwaarden en de wijze van 
heffing van de belasting ten bate van de Europese 
Gemeenschappen; 
- wezen, die beide ouders hebben verloren en die een 
wezenpensioen in de zin van artikel 21 van Bijlage VIII 
van het Statuut ontvangen.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 6 152,000  145,000  97,002.51  
1 7 ONTVANGST- EN 

REPRESENTATIEKOSTEN
1 7 0 Ontvangst- en representatiekosten

1 7 0 0 Amusements- en 
vertegenwoordigingskosten

35,000  70,000  37,175.27  Dit toegewezen budget dient ter dekking van de 
amusements- en vertegenwoordigingskosten van het 
Bureau. Deze uitgaven kunnen door individuele 
personeelsleden in de uitoefening van hun functie, 
alsook in het kader van de werkzaamheden van het 
Bureau worden gedaan. Dit krediet dient ook ter 
dekking van externe vergaderingen voor het personeel.

Totaal van artikel 1 7 0 35,000  70,000  37,175.27  
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 35,000  70,000  37,175.27  

1 8 ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN 
BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, 
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN 
BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

1 8 2 Sociale betrekkingen tussen de 
leden van het personeel

1 8 2 0 Sociale betrekkingen tussen de leden 
van het personeel

- - 14,646.96  Dit krediet dient ter dekking van een gedeelte van de 
kosten van het recreatiecentrum, culturele activiteiten, 
subsidies aan personeelsverenigingen, het beheer van 
en nieuwe uitrusting voor sportcentra en initiatieven ter 
bevordering van sociale contacten tussen 
personeelsleden van verschillende nationaliteiten.

Totaal van artikel 1 8 2 0 0 14,646.96  
1 8 3 Ziektekosten-, ongevallen- en 

beroepsziekteverzekering, 
werkloosheidsverzekering en 
behoud van pensioenrechten

1 8 3 0 Ziektekostenverzekering 1,350,000  1,359,000  1,123,920.74  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, in het bijzonder artikel 72. Regeling 
inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 
23. Dit krediet dient ter dekking van de 
werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering.

1 8 3 1 Ziektekosten-, ongevallen- en 
beroepsziekteverzekering

282,000  279,000  233,168.99  Statuut van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen, met name artikel 73, alsmede 
bijlage VIII, artikel 15.
Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage 
voor de ongevallen- en beroepsziekteverzekering 
(0,67 % van het basissalaris), alsmede van de 
bijkomende uitgaven die voortvloeien uit de toepassing 
van de terzake geldende bepalingen van het statuut.

1 8 3 2 Werkloosheidsverzekering voor 
functionarissen

498,000  490,000  414,379.65  Regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, 
met name artikel 28a en 96.
Dit krediet dient ter dekking van de 
werkloosheidsverzekering voor daarvoor in aanmerking 
komende functionarissen.
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1 8 3 3 Opbouw of behoud van 
pensioenrechten voor functionarissen

0 5,000  0.00 Regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, 
met name artikel 42.
Dit krediet dient ter dekking van betalingen door het 
Geneesmiddelenbureau voor de totstandkoming of de 
handhaving van de pensioenrechten van daarvoor in 
aanmerking komende functionarissen in hun land van 
herkomst.

Totaal van artikel 1 8 3 2,130,000  2,133,000  1,771,469.38  
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 8 2,130,000  2,133,000  1,786,116.34  

Totaal van titel 1 73,949,000  69,093,000  57,741,649  

2 GEBOUWEN, MATERIEEL EN 
DIVERSE HUISHOUDELIJKE 
UITGAVEN

2 0 INVESTERINGEN IN ONROERENDE 
GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN 
BIJKOMENDE KOSTEN

2 0 0 Huur 9,426,000  8,462,000  7,925,392.80  Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door 
het Bureau gebruikte gebouwen of gedeelten van 
gebouwen, alsmede de huur van vergaderzalen, 
magazijnen, garages en parkeerruimten.

2 0 1 Verzekeringen 340,000  260,000  245,971.69  Dit toegewezen budget dient ter dekking van de 
verzekeringspremies voor door het Bureau gebruikte 
gebouwen of gedeelten van gebouwen, alsmede voor 
de inboedel en wettelijke aansprakelijkheid.

2 0 2 Water, gas, elektriciteit en 
verwarming

512,000  491,000  358,000.00  Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 
water, gas, elektriciteit en verwarming.

2 0 3 Schoonmaak en onderhoud 922,000  696,000  571,128.21  Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het 
onderhoud van lokalen, liften, centrale verwarming, 
installaties voor airconditioning, enz.; het betreft ook 
de uitgaven voor periodieke schoonmaakbeurten, de 
aanschaf van onderhouds-, schoonmaak-, was- en 
chemische reinigingsmiddelen, enz. en uitgaven voor 
schilder- en reparatiewerkzaamheden plus vervangend 
materieel.
Het dient tevens ter dekking van de kosten van 
aankoop, huur en onderhoud van planten.

2 0 4 Inrichting van dienstruimten 60,000  167,000  2,085,041.90  Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 
inrichtingswerkzaamheden zoals het plaatsen van 
tussenwanden in de gebouwen, het aanbrengen van 
veranderingen aan technische installaties en andere 
gespecialiseerde verrichtingen met betrekking tot 
sloten, elektriciteit, sanitair, schilderwerk, 
vloerbedekking, enz.

2 0 5 Veiligheid en bewaking van de 
gebouwen

178,000  521,000  411,656.29  Dit krediet dient ter dekking van diverse uitgaven in 
verband met de veiligheid van personen en gebouwen, 
met name de contracten voor beveiligingsdiensten, de 
aanschaf, huur en het onderhoud van beveiligings- en 
brandbestrijdingsapparatuur, de vervanging van de 
uitrusting van brandpiketten en de uitgaven in verband 
met wettelijke controles, met inbegrip van 
terugkerende uitgaven voor bijvoorbeeld naamkaarten, 
toegangspassen, enz.
Het dient tevens ter dekking van de kosten van 
technische ondersteuning.

2 0 8 Overige uitgaven voorafgaand aan 
de bouw of inrichting van een 
gebouw

42,000  2,450,000  902,864.93  Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor 
financiële en technische expertises vóór aankoop en 
constructie van een gebouw.
Het dient tevens ter dekking van de uitgaven voor 
technische bijstand in verband met belangrijke 
inrichtingswerkzaamheden.

2 0 9 Overige uitgaven aan gebouwen 5,465,000  5,050,000  3,556,435.35  Dit krediet dient ter dekking van onderhoudskosten 
voor gebouwen met meerdere huurders, 
onderhoudskosten voor het terrein en plaatselijke 
onroerendgoedbelasting. Tevens dekt het de 
gebouwkosten die niet specifiek door andere artikelen 
van dit hoofdstuk worden gedekt.

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 16,945,000  18,097,000  16,056,491.17  
2 1 UITGAVEN IN BEDRIJFSPROCESSEN 

VERBAND MET 
GEGEVENSVERWERKING

2 1 1 Onderhoud van 
computernetwerken en -materieel

2 1 1 0 Aankoop van nieuwe hardware voor 
bedrijfsprocessen

84,000  843,000  556,142.47 Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van 
computer- en soortgelijke elektronische 
kantoorapparatuur en hardware, inclusief 
basisapparatuur met de standaardsoftware van het 
Geneesmiddelenbureau, die nodig zijn voor de normale 
bedrijfsprocessen van het Geneesmiddelenbureau. 

2 1 1 1 Aankoop van nieuwe software voor 
bedrijfsprocessen

28,000  433,000  494,840.63 Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van 
programmapakketten en software die nodig zijn voor 
de bedrijfsprocessen van het Geneesmiddelenbureau.
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2 1 1 2 Vervanging van hardware en software 
voor bedrijfsprocessen

p.m. 125,000  974,018.26 Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van 
bestaande hardware, programmapakketten en software 
die nodig zijn voor de bedrijfsprocessen van het 
Geneesmiddelenbureau.

2 1 1 3 Huur van hardware en software voor 
bedrijfsprocessen

p.m. p.m. 0.00 Dit krediet dient ter dekking van de huur of lease van 
hardware en software die nodig zijn voor de 
bedrijfsuitoefening van het Geneesmiddelenbureau, in 
het geval dat aankoop onrendabel of moeilijk is 
vanwege budgettaire beperkingen.

2 1 1 4 Onderhoud en reparatie van hardware 
en software voor bedrijfsprocessen

4,132,000  5,784,000  4,672,000.00 Dit krediet dient ter dekking van de kosten van 
onderhoud en reparatie van de in de posten 2110 tot en 
met 2113 genoemde hardware en software. Tevens 
dient het ter dekking van helpdeskdiensten voor de 
bedrijfsuitoefening van het Geneesmiddelenbureau.

2 1 1 5 Analyse, programmering en technische 
bijstand voor bedrijfsprocessen

3,457,000  3,161,000  3,926,865.35 Dit krediet dient ter dekking van de kosten van extern 
personeel en externe diensten voor de analyse, 
programmering en technische bijstand die nodig zijn 
voor de bedrijfsuitoefening van het 
Geneesmiddelenbureau.

Totaal van artikel 2 1 1 7,701,000  10,346,000  10,623,866.71  
2 1 2 Computernetwerken en uitrusting 

voor speciale projecten

2 1 2 0 Aanschaf van nieuwe hardware voor 
specifieke projecten

- 245,000  0.00 Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband 
met de aanschaf van computer- en andere, 
gelijksoortige elektronische kantoorapparatuur alsmede 
hardware, met inbegrip van de eerste uitrusting met 
standaardsoftware van het Bureau, noodzakelijk voor 
specifieke projecten.

2 1 2 1 Aanschaf van nieuwe software voor 
specifieke projecten

- 36,000  712,478.94 Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband 
met de aankoop van programmapakketten en software 
voor specifieke projecten.

2 1 2 2 Vervanging van hardware en software 
voor specifieke projecten

- 124,000  975,000.00 Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband 
met de vervanging van bestaande hardware, 
programmapakketten en software voor specifieke 
projecten.

2 1 2 3 Huur van hardware en software voor 
specifieke projecten

- p.m. 0.00 Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband 
met de huur of leasing van hardware en software voor 
specifieke projecten, in het geval dat aanschaf te duur 
is of moeilijk te verwezenlijken vanwege budgettaire 
restricties.

2 1 2 4 Onderhoud en reparatie van hardware 
en software voor specifieke projecten

- 4,648,000  4,338,798.09 Dit krediet dient ter dekking van de kosten van 
onderhoud en reparatie van de in de posten 2 1 2 0 tot 
en met 2 1 2 3 genoemde hardware en software. 
Tevens dient het ter dekking van helpdeskdiensten voor 
specifieke projecten.

2 1 2 5 Analyse, programmering en technische 
ondersteuning voor specifieke 
projecten

- 15,403,000  12,938,647.02 Diet krediet dient ter dekking van de uitgaven in 
verband met externe medewerkers en dienstverlening, 
alsmede analyse, programmering en technische 
ondersteuning voor specifieke projecten.

Totaal van artikel 2 1 2 0 20,456,000  18,964,924.05  
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 7,701,000  30,802,000  29,588,790.76  

2 2 ROERENDE GOEDEREN EN 
BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Technisch materieel en technische 
installaties

2 2 0 0 Eerste aanschaf van technisch 
materieel en technische installaties

61,000  16,000  544,998.47 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 
audiovisueel materieel, materieel voor 
reproductiewerkzaamheden, archivering, bibliotheek en 
materieel ten behoeve van de tolkendienst.
Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor 
installaties en materieel voor gehandicapte 
ambtenaren.

2 2 0 1 Vervanging van technisch materieel en 
technische installaties

35,000  8,000  465,945.16 Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de 
vervanging van met name audiovisueel materieel, 
materieel voor reproductiewerkzaamheden, 
archivering, bibliotheek en materieel ten behoeve van 
de tolkendienst, zoals cabines voor simultaanvertaling, 
koptelefoons en installaties en voorzieningen voor 
simultaanvertaling.
Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor 
vervanging van installaties en materieel voor 
gehandicapten.

2 2 0 2 Huur van technisch materieel en 
technische installaties

1,000  1,000  0.00 Dit krediet dient ter dekking van de huur van materieel 
waarvan de aankoop economisch niet verantwoord zou 
zijn of dat wegens budgettaire beperkingen moeilijk 
kan worden aangeschaft.
Tevens dient het ter dekking van de uitgaven voor 
installaties en materieel voor gehandicapte 
ambtenaren.
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2 2 0 3 Leasing, onderhoud en reparatie van 
technisch materieel en technische 
installaties

936,000  949,000  644,634.36 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 
onderhoud en reparatie van de in de posten 2200 en 
2201 bedoelde installaties, alsook voor leasecontracten 
voor fotokopieerapparaten en ander technisch 
materieel en de kosten voor technische ondersteuning 
en contractueel vastgelegde dienstverlening en 
dergelijke. Het dekt tevens de uitgaven voor onderhoud 
en reparatie van faciliteiten en apparatuur voor 
gehandicapten.

Totaal van artikel 2 2 0 1,033,000  974,000  1,655,577.99
2 2 1 Meubilair
2 2 1 0 Eerste aanschaf van meubilair 12,000  27,000  548,180.41 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de 

aankoop van kantoormeubilair en speciaal meubilair, 
met name ergonomisch meubilair, rekken voor de 
archieven, enz.

2 2 1 1 Vervanging van meubilair 60,000  34,000  40,902.55 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de 
vervanging van verouderd en versleten meubilair.

2 2 1 2 Huur van meubilair p.m. p.m. 0.00 Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband 
met de huur van meubilair.

Totaal van artikel 2 2 1 72,000  61,000  589,082.96
2 2 3 Vervoermiddelen
2 2 3 2 Huur van vervoermiddelen 1,000  3,000  226.97 Dit krediet dient ter dekking van de huur van auto's op 

korte of op lange termijn.
2 2 3 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van 

vervoermiddelen
p.m. p.m. 0.00 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 

onderhoud, reparatie en verzekering van dienstauto's 
(brandstof, olie, banden, diverse benodigdheden, 
onderdelen, gereedschap, enz.)

Totaal van artikel 2 2 3 1,000  3,000  226.97
2 2 5 Documentatie en bibliotheek
2 2 5 0 Bibliotheekfonds, aankoop van boeken 65,000  65,000  63,001.57 Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van 

boeken, documenten en ander niet-periodieke 
publicaties, alsmede de bijwerking van de aanwezige 
werken ten behoeve van de diensten van het Bureau.

2 2 5 2 Abonnementen op dagbladen en 
tijdschriften

428,000  383,000  290,724.69 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 
abonnementen op dagbladen, vakbladen, staatsbladen, 
parlementaire documenten, statistieken betreffende de 
buitenlandse handel, diverse bulletins, on-
linedatabases, andere gespecialiseerde publicaties en 
bibliotheekdiensten.

Totaal van artikel 2 2 5 493,000  448,000  353,726.26
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 1,599,000  1,486,000  2,598,614.18

2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden
2 3 0 0 Papier en kantoorbenodigdheden 304,000  249,000  222,928.68 Dit krediet dient ter dekking van de kosten van 

aanschaf van papier, enveloppen, 
kantoorbenodigdheden, alsmede benodigdheden voor 
reproductiewerkzaamheden en voor uitbesteding van 
werk aan drukkerijen.

Totaal van artikel 2 3 0 304,000  249,000  222,928.68
2 3 2 Financiële lasten
2 3 2 0 Bankkosten 40,000  63,500  75,000.00 Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten 

(commissies, debetrenten en diverse kosten).
2 3 2 9 Overige financiële lasten p.m. p.m. 0.00

Totaal van artikel 2 3 2 40,000  63,500  75,000.00
2 3 3 Proceskosten
2 3 3 0 Proceskosten 80,000  80,000  72,595.94 Dit krediet dient ter dekking van de aan procedures 

voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand 
van advocaten of andere deskundigen als adviseur voor 
het Bureau.
Tevens dient het ter dekking van de uitgaven die door 
het Hof van Justitie of andere rechterlijke instanties ten 
laste van het Bureau kunnen worden gebracht.

Totaal van artikel 2 3 3 80,000  80,000  72,595.94
2 3 4 Schadevergoedingen
2 3 4 0 Schadevergoedingen 20,000  20,000  3,000.00 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor 

schadevergoedingen.
Totaal van artikel 2 3 4 20,000  20,000  3,000.00

2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven
2 3 5 0 Diverse verzekeringen - 5,500  305,678.50 Dit krediet dient ter dekking van de kosten van allerlei 

verzekeringen (dienstreisverzekeringen, 
accountantsverzekering, beroepsaansprakelijkheid 
enz.).

2 3 5 3 Interne verhuizingen en aanverwant 
intern transport

24,000  81,000  93,274.53 Dit krediet dient ter dekking van verhuizingen van 
afdelingen en interne transportkosten (ontvangst, 
opslag, plaatsing) ten aanzien van materieel, meubilair 
en kantoorbenodigdheden.

2 3 5 4 Archivering van documenten 364,000  142,000  117,101.15 Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband 
met het verwerken en opvragen van documenten in 
opslagplaatsen buiten de kantoorruimten van het 
Bureau, alsmede de met de opslag verband houdende 
kosten.
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2 3 5 8 Bedrijfscontinuïteit 132,000  189,000  231,782.87 Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven in 
verband met de bedrijfscontinuïteit van het Bureau, 
zoals bijvoorbeeld kosten verbonden aan een contract 
voor gegevensherstel, planning en consultancy 
betreffende het rampenplan, tests en updating van het 
rampenplan.

2 3 5 9 Overige bewerkings uitgaven 262,000  243,000  1,425.23 Dit toegewezen budget dient ter dekking van andere 
administratieve uitgaven, met inbegrip van 
outsourcing, die niet zijn vermeld onder andere posten 
van dit artikel.

Totaal van artikel 2 3 5 782,000  660,500  749,262.28
2 3 9 Publicaties
2 3 9 0 Publicaties 10,000  10,000  5,000.00 Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor 

publicaties die niet in titel 3 gedekt zijn, in het 
bijzonder uitgaven voor de publicatie van de staat van 
ontvangsten en uitgaven van het Bureau en gewijzigde 
staten van ontvangsten en uitgaven in het 
Publicatieblad van de Europese Unie  overeenkomstig 
artikel 26 van het financieel reglement van het Bureau.

Totaal van artikel 2 3 9 10,000  10,000  5,000.00
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 1,236,000  1,083,000  1,127,786.90

2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE
2 4 0 Porto en verzendkosten
2 4 0 0 Porto en verzendkosten 291,000  229,000  176,158.66 Dit krediet dient ter dekking van de frankering van de 

gewone correspondentie, verslagen en publicaties, de 
verzendkosten van postpakketten en andere colli per 
vliegtuig, per boot of per spoor en van de interne post 
van het Bureau.

Totaal van artikel 2 4 0 291,000  229,000  176,158.66
2 4 1 Telecommunicatie
2 4 1 0 Telecommunicatie 609,000  428,000  548,349.73 Dit krediet dient ter dekking van de vaste huurlasten, 

de kosten van gesprekken en berichten,  
onderhoudskosten, reparatie en onderhoud van 
apparatuur, abonnementskosten, de kosten van 
verbindingen (telefoon, telex, telegraaf, televisie, audio-
en videoconferenties, met inbegrip van 
gegevensoverdracht), technische bijstand en 
contractueel vastgelegde dienstverlening in verband 
met  telecommunicatie, telefooncentrale en 
receptievoorzieningen. Het dekt tevens de aanschaf van 
gegevensbestanden. 

2 4 1 1 Telecommunicatieapparatuur 59,000  57,000  93,359.83 Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in 
verband met de uitrusting van de gebouwen op het 
gebied van telecommunicatie, met name de aanschaf, 
huur, installatie en het onderhoud van de bekabeling.
Het dient tevens ter dekking van de aanschaf van 
mobiele telefoons en bijkomende apparatuur alsmede 
de kosten van technische ondersteuning.

Totaal van artikel 2 4 1 668,000  485,000  641,709.56
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 959,000  714,000  817,868.22

2 5 UITGAVEN IN VERBAND MET 
VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

2 5 0 Vergaderingen in het algemeen
2 5 0 0 Vergaderingen in het algemeen 5,000  10,000  0.00 Dit krediet dient ter dekking van de reis- en 

verblijfkosten en de bijkomende kosten van externe 
deskundigen die worden uitgenodigd voor 
vergaderingen die niet rechtstreeks verband houden 
met de uitvoering van het werkprogramma van het 
Bureau.
Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die 
voortvloeien uit het organiseren van deze 
bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt 
door de bestaande infrastructuur.

2 5 0 1 Deelname aan fora 133,000  143,000  91,696.12 Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor 
deelname aan fora voor uitwisseling van ervaringen.

Totaal van artikel 2 5 0 138,000  153,000  91,696.12
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 5 138,000  153,000  91,696.12

Totaal van titel 2 28,578,000  52,335,000  50,281,247.35

3 BELEIDSUITGAVEN
3 0 BELEIDSUITGAVEN
3 0 0 Vergaderingen
3 0 0 0 Terugbetaling aan personen die 

vergaderingen bijwonen
8,250,000  8,575,000  7,552,564.92 Dit krediet dient ter dekking van de reis- en 

verblijfkosten en de bijkomende kosten van de leden 
van de raad van beheer en de wetenschappelijke 
comités en hun werkgroepen, alsmede van 
deskundigen die zijn uitgenodigd als lid van een comité 
of werkgroep.
Het dient tevens ter dekking van de uitgaven die 
voortvloeien uit het organiseren van deze 
bijeenkomsten, voorzover deze niet worden gedekt 
door de bestaande infrastructuur.
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3 0 0 1 Tolken 21,000  21,000  21,000.00 Dit krediet dient ter dekking van de honoraria en de 
reiskosten van freelance tolken en 
conferentiepersoneel, alsmede van de vergoeding van 
diensten die door het directoraat-generaal Tolken van 
de Commissie zijn geleverd voor alle vergaderingen die 
verband houden met de uitvoering van het 
werkprogramma van het Bureau.

3 0 0 2 Catering 100,000  204,000  83,137.32 Dit krediet dient ter dekking van de cateringkosten bij 
vergaderingen en bijeenkomsten.

3 0 0 3 Overige uitgaven 100,000  100,000  3,337.98 Dit krediet dient ter dekking van de overige uitgaven in 
verband met vergaderingen, waaronder 
reprografiediensten, kantoorbenodigdheden en 
postdiensten.

Totaal van artikel 3 0 0 8,471,000  8,900,000  7,660,040.22
3 0 1 Beoordeling van geneesmiddelen

3 0 1 0 Beoordeling van geneesmiddelen 74,925,000  72,075,000  66,486,740.00 Dit krediet dient ter dekking van:
- de uitgaven voor studies en adviezen van 
hooggekwalificeerde deskundigen (personen of 
bedrijven) die optreden als rapporteur of corapporteur, 
zoals bepaald in artikel 62, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. 726/2004.
het inhuren van adviesdiensten indien het Bureau zelf 
niet over het geschikte personeel beschikt voor de 
wetenschappelijke beoordeling van aanvragen;
- de aankoop van reeds uitgevoerde studies of 
abonnementen bij gespecialiseerde onderzoekscentra
- vergoedingen voor het uitvoeren van tests en het 
nemen van monsters door officiële laboratoria voor 
geneesmiddelencontrole onder auspiciën van de 
Europese dienst voor de kwaliteit van geneesmiddelen 
(EDQM) van de Europese Farmacopee. 

Totaal van artikel 3 0 1 74,925,000  72,075,000  66,486,740.00
3 0 2 Kosten van 

vertaalwerkzaamheden
3 0 2 0 Vertaalbureau te Luxemburg 3,019,000  3,065,000  2,763,298.43 Dit krediet dient ter dekking van de kosten van 

vertalingen, inclusief betalingen aan het Vertaalbureau 
in Luxemburg, voor alle teksten die niet rechtstreeks 
verband houden met de uitvoering van het 
werkprogramma van het Bureau.

3 0 2 1 Overige vertalingen 1,377,000  1,264,000  1,228,000.00 Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de 
controle  door de lidstaten van vertalingen van 
productinformatie.

Totaal van artikel 3 0 2 4,396,000  4,329,000  3,991,298.43
3 0 3 Studies en adviezen
3 0 3 0 Studies en adviezen 180,000  80,000  62,812.13 Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden 

aan het sluiten van contracten voor beroepsmatige 
dienstverlening en evaluaties met betrekking tot de 
werkzaamheden van het Bureau.

Totaal van artikel 3 0 3 180,000  80,000  62,812.13
3 0 4 Publicaties
3 0 4 0 Informatie en publicaties 175,000  206,000  196,488.28 Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor 

opstelling, opmaak en publicatie van het 
activiteitenverslag en andere publicaties van het 
Bureau, in ongeacht welke vorm, waaronder 
bijvoorbeeld de kosten van papier, type-, kopieer-, 
druk of printwerkzaamheden, voor weergave van 
slides, foto’s en posters, voor verspreiding en andere 
freelancewerkzaamheden, de kosten voor 
voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot het Bureau 
en zijn werkzaamheden, alsook de kosten van 
publicaties in verband met aanbestedingsprocedures.     

Totaal van artikel 3 0 4 175,000  206,000  196,488.28
3 0 5 Programma’s van de Europese 

Unie
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3 0 5 0 Programma’s van de Europese Unie 500,000  400,000  272,448.35 Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de 
uitvoering van programma’s van de Europese Unie 
zoals het ‘Pan European Regulatory Forum’ of andere 
programma’s die door het Geneesmiddelenbureau zijn 
opgezet op verzoek van de Europese Commissie of 
andere instellingen van de Europese Unie en 
goedgekeurd door de raad van bestuur van het 
Geneesmiddelenbureau. Het krediet dient ook ter 
dekking van reiskosten en dagvergoedingen van de 
leden van de raad van bestuur, het wetenschappelijk 
comité en de werkgroepen daarvan en van LMOE-
afgevaardigden en van deskundigen. Tevens dient het 
ter dekking van de kosten van het organiseren van 
vergaderingen, vergoedingen en reiskosten voor tolken 
of conferentiediensten, vertaalkosten indien van 
toepassing, de kosten van personeel dat dergelijke 
vergaderingen bijwoont, interim- en ander personeel 
dat helpt bij de uitvoering van het programma, IT-
gerelateerde uitgaven en overige kosten met 
betrekking tot deze activiteiten.

Totaal van artikel 3 0 5 500,000  400,000  272,448.35
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 88,647,000  85,990,000  78,669,827.41

3 1 UITGAVEN IN VERBAND MET 
OPERATIONELE 
GEGEVENSVERWERKING

3 1 0 Uitgaven in verband met 
gegevensverwerking met 
betrekking tot de levenscyclus van 
geneesmiddelen

3 1 0 0 Aankoop van nieuwe hardware met 
betrekking tot de levenscyclus van 
geneesmiddelen

16,000  - - Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van 
computer- en soortgelijke elektronische 
kantoorapparatuur en hardware, inclusief 
basisapparatuur met de standaardsoftware van het 
Geneesmiddelenbureau, die nodig zijn met betrekking 
tot de levenscyclus van geneesmiddelen.

3 1 0 1 Aankoop van nieuwe software met 
betrekking tot de levenscyclus van 
geneesmiddelen

22,000  - - Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van 
programmapakketten en software met betrekking tot 
de levenscyclus van geneesmiddelen.

3 1 0 2 Vervanging van hardware en software 
met betrekking tot de levenscyclus van 
geneesmiddelen

p.m. - - Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van 
bestaande hardware, programmapakketten en software 
met betrekking tot de levenscyclus van 
geneesmiddelen.

3 1 0 3 Huur van hardware en software met 
betrekking tot de levenscyclus van 
geneesmiddelen

p.m. - - Dit krediet dient ter dekking van de huur of lease van 
hardware en software met betrekking tot de 
levenscyclus van geneesmiddelen, in het geval dat 
aankoop onrendabel of moeilijk is vanwege budgettaire 
beperkingen.

3 1 0 4 Onderhoud en reparatie van hardware 
en software met betrekking tot de 
levenscyclus van geneesmiddelen

2,437,000  - - Dit krediet dient ter dekking van de kosten van 
onderhoud en reparatie van de in de posten 3100 tot en 
met 3103 genoemde hardware en software. Tevens 
dient het ter dekking van helpdeskdiensten met 
betrekking tot de levenscyclus van geneesmiddelen.

3 1 0 5 Analyse, programmering en technische 
bijstand met betrekking tot de 
levenscyclus van geneesmiddelen

3,317,000  - - Dit krediet dient ter dekking van de kosten van extern 
personeel en externe diensten voor de analyse, 
programmering en technische bijstand met betrekking 
tot de levenscyclus van geneesmiddelen.

Totaal van artikel 3 1 0 5,792,000  0.00 0.00
3 1 1 Uitgaven in verband met 

gegevensverwerking voor speciale 
programma’s

3 1 1 0 Aankoop van nieuwe hardware voor 
speciale programma’s

p.m. - - Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van 
computer- en soortgelijke elektronische 
kantoorapparatuur en hardware, inclusief 
basisapparatuur met de standaardsoftware van het 
Geneesmiddelenbureau, die nodig zijn voor speciale 
programma’s.

3 1 1 1 Aankoop van nieuwe software voor 
speciale programma’s

p.m. - - Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van 
programmapakketten en software die nodig zijn voor 
speciale programma’s.

3 1 1 2 Vervanging van hardware en software 
voor speciale programma’s

p.m. - - Dit krediet dient ter dekking van de vervanging van 
bestaande hardware, programmapakketten en software 
die nodig zijn voor speciale programma’s.

3 1 1 3 Huur van hardware en software voor 
speciale programma’s

p.m. - - Dit krediet dient ter dekking van de huur of lease van 
hardware en software die nodig zijn voor speciale 
programma’s, in het geval dat aankoop onrendabel of 
moeilijk is vanwege budgettaire beperkingen.

3 1 1 4 Onderhoud en reparatie van hardware 
en software voor speciale 
programma’s

5,260,000  - - Dit krediet dient ter dekking van de kosten van 
onderhoud en reparatie van de in de posten 3110 tot en 
met 3113 genoemde hardware en software. Tevens 
dient het ter dekking van helpdeskdiensten voor 
speciale programma’s.
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3 1 1 5 Analyse, programmering en technische 
bijstand voor speciale programma’s

6,637,000  - - Dit krediet dient ter dekking van de kosten van extern 
personeel en externe diensten voor de analyse, 
programmering en technische bijstand die nodig zijn 
voor speciale programma’s.

Totaal van artikel 3 1 1 11,897,000  0.00 0.00
TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 17,689,000  0.00 0.00

Totaal van titel 3 106,336,000  85,990,000  78,669,827.41

9 OVERIGE UITGAVEN
9 0 RESERVE VOOR ONVOORZIENE 

UITGAVEN
9 0 0 Overige uitgaven p.m. 969,000  0.00

TOTAAL VAN HOOFDSTUK 9 0 p.m. 969,000  0.00
Totaal van titel 9 p.m. 969,000  0.00

TOTAAL-GENERAAL 208,863,000  208,387,000  186,692,723.42
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Personeelsformatie

2009 2010 2011

AD 16 1 1 1

AD 15 3 4 4

AD 14 4 5 5

AD 13 6 6 7

AD 12 36 37 37

AD 11 34 36 36

AD 10 34 32 32

AD 9 35 35 38

AD 8 40 43 43

AD 7 38 38 42

AD 6 34 39 32

AD 5 17 34 33

Totaal AD 282  310  310  

AST 11 - 2 2

AST 10 6 4 4

AST 9 5 8 8

AST 8 12 13 13

AST 7 15 18 19

AST 6 38 35 35

AST 5 39 35 35

AST 4 46 46 49

AST 3 30 36 36

AST 2 25 40 40

AST 1 32 20 16

Totaal AST 248  257  257  

Totaal-generaal 530  567  567  

Huidige aantal per Geplande voltijds-
equivalenten

Geplande voltijds-
equivalenten

31.12.2009 2010 2011
Categorie

IV 40 51 68
III 11 15 15
II 39 57 64
I 2 2 3

Totaal 92 125 150

Huidige aantal per Geplande voltijds-
equivalenten

Geplande voltijds-
equivalenten

31.12.2009 2010 2011

Totaal 20 19 20

Categorie en rang
Tijdelijke ambten

ARBEIDS-CONTRACTANTEN

GEDETACHEERDE 
NATIONALE DESKUNDIGEN 
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