
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° het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE);

2° de « Technische Universität München (TUM), School of Mede-
cine » (Duitsland);

3° « Cancer Trials Ireland »;

4° de Universiteit van Keulen (Duitsland).

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

Gegeven te Brussel, 23 april 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

*
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN

EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2018/11830]
21 MAART 2018. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen
voor de apothekers. — Rechtzetting

In het Belgisch Staatsblad nr. 82 van 6 april 2018 bladzijde 32346
moeten de volgende correcties worden aangebracht :

1° In de Nederlandse tekst van bijlage 1, de woorden “en in de
voorgeschreven hoeveelheid” schrappen;

2° In de Franse tekst van bijlage I, de woorden “dans la quantité
prescrite” schrappen;

3° In de Nederlandse tekst van bijlage 1, lees “Méthylprednisolone”
in plaats van “Méthylprenisolone”.

In het Belgisch Staatsblad nr. 82 van 6 april 2018 bladzijde 32348, in de
Nederlandse tekst van bijlage I, lees “een reeks pipetten van 1mL
tot 10mL” in plaats van “een gegradueerde pipet van 2 mL en 10 mL”.

*
GRONDWETTELIJK HOF

[2018/200697]

Uittreksel uit arrest nr. 12/2018 van 1 februari 2018

Rolnummer 6756
In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 24 februari 2017 betreffende

onteigening voor het algemeen nut, ingesteld door Alphonsius Mariën.
Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,
samengesteld uit voorzitter E. De Groot en de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet, bijgestaan door de

griffier F. Meersschaut,
wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging
Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie

is ingekomen op 24 oktober 2017, heeft Alphonsius Mariën beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging ingesteld van
het Vlaamse decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut (bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 25 april 2017).

Op 14 november 2017 hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet, met toepassing van artikel 71,
eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld
dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een
arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat het beroep klaarblijkelijk onontvankelijk is.

(...)
II. In rechte
(...)
B.1. Artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalt :
« Het verzoekschrift vermeldt het onderwerp van het beroep en bevat een uiteenzetting van de feiten en

middelen ».

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° le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE);

2° la « Technische Universität München (TUM), School of Medecine »
(Allemagne);

3° « Cancer Trials Ireland »;

4° l’Université de Cologne (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 23 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2018/11830]
21 MARS 2018. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 jan-

vier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. — Avis
rectificatif

Au Moniteur belge n° 82 du 6 avril 2018 page 32346, il y a lieu
d’apporter les modifications suivantes dans le texte :

1° A l’annexe I, dans le texte néerlandais, supprimer les mots
« en in de voorgeschreven hoeveelheid »;

2° A l’annexe I, dans le texte français, supprimer les mots
« dans la quantité préscrite »;

3° A l’annexe I, dans le texte néerlandais, lire ″Methylprednisolone″
au lieu de ″Methylprenisolone″.

Au Moniteur belge n° 82 du 6 avril 2018 page 32348, à l’annexe I,
dans le texte néerlandais lire « een reeks pipetten van 1mL tot 10mL »
à la place de « een gegradueerde pipet van 2 mL en 10 mL ».
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