
Gelet op de gunstige adviezen van 12 september 2016 van het
Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De volgende instellingen worden als opdrachtgevers van
niet-commerciële experimenten overeenkomstig artikel 31, § 1, van de
wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon :

1° “Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la
Región de Murcia” (FFIS) (Spanje);

2° Atrial Fibrillation NETwork (AFNET e.V.)/Kompetenznetz Vorhof-
flimmern e.V. (Duitsland)

Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK
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Kanselarij en Bestuur

[2016/205844]

17 NOVEMBER 2016. — Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal
van 4 mei 2016 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het
Departement Kanselarij en Bestuur en tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 december 2000 houdende
delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de
Vlaamse Bouwmeester

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,
artikel 20 en 21;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 december 2000 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake
algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 4 mei 2016 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegd-
heden aan personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de secretaris-generaal van 4 mei 2016 tot subdelegatie van sommige
beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur, wordt punt 3o vervangen
door wat volgt:

″3o A2-personeelsleden: de personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur met de rang A2 of hoger;″
Art. 2. Het ministerieel besluit van 6 december 2000 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake

algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester, gewijzigd bij het ministerieel besluit
van 21 april 2005, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2016.

Brussel, 17 november 2016.

De secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur,
Martin RUEBENS

Vu les avis favorables du 12 septembre 2016 du Comité consultatif de
Bioéthique de Belgique;

Sur la proposition de la ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont agréées comme promoteurs d’expérimentations
non commerciales conformément à l’article 31, § 1er, de la loi du
7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, les
institutions suivantes :

1° « Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la
Región de Murcia » (FFIS) (Espagne);

2° Atrial Fibrillation NETwork (AFNET e.V.)/Kompetenznetz Vorhof-
flimmern e.V. (Allemagne)

Art. 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
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