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Omzendbrief ter attentie van :  
 

- De Bio-ethische Comités 
- De Centra voor reproductieve geneeskunde 
- De Centra voor menselijke erfelijkheid 
- De verantwoordelijken van de laboratoria van  

de centra voor reproductieve geneeskunde 
- De verantwoordelijken van de laboratoria van  

de centra voor menselijke erfelijkheid 
 

 
BETREFT : Wet betreffende onderzoek op embryo’s in vitro van 11 mei 2003 : Advies aanvragen bij de  
                      Federale Commissie voor Medische en Wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro  

 
 
 
 
 
 
 
Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer, 
 
 
 
De Federale Commissie voor medische en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro is 
operationeel en heeft als taak alle projecten betreffende onderzoek op embryo’s te onderzoeken. Wij 
wensen uw aandacht te vestigen op 3 punten: 
 
 
Ten eerste: 
Artikel 7 van de wet van 11 mei 2003 stelt dat << § 1. Elk onderzoek op embryo's in vitro wordt 
voorafgaandelijk voorgelegd aan het plaatselijk ethisch comité van de betrokken universitaire 
instelling EN aan de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in 
vitro bedoeld in artikel 9.>> 
 
 
Ten tweede 
Voor elk onderzoek dat binnen dit domein gevoerd zal worden, dient volgens Artikel 7: << De 
onderzoeker en het hoofd van het erkende laboratorium voor medisch begeleide voortplanting of voor 
menselijke erfelijkheid van de betrokken universitaire instelling of van de instelling die een overeenkomst 
gesloten heeft met een universitaire instelling dienen de adviesaanvraag gezamenlijk in.>> 
 
Indien uw instelling onafhankelijk van een universitaire instelling functioneert, dient u voor het 
uitvoeren van onderzoek op embryo’s in vitro een overeenkomst af te sluiten met een universitaire 
instelling,. Daarna kunt u, indien u aan alle andere voorwaarden gesteld in de embryowet van 11 mei 
2003 voldoet, uw onderzoek verder zetten. 
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Ten derde: 
Indien de goedkeuring van uw lokaal Ethisch Comité dateert van na 30 juni 2006, dient u uw project voor 
advies voor te leggen.  
Onderzoeksprojecten die een positief advies krijgen van de Federale Commissie hebben de toelating voor 
dit onderzoek, beperkt in de tijd tot 4 jaar, ingaande van de datum van aangetekend verzenden van het 
positief advies.   
Bovendien stelt artikel 11 van de embryowet << …dat elke onderzoeker uiterlijk op 30 april van elk jaar 
aan de commissie een verslag bezorgt waarin de voortgang van zijn onderzoek beschreven wordt. …>> 
 
 
 
U kunt uw adviesaanvragen per aangetekend schrijven en met ontvangstbewijs bezorgen aan:  
 
 

Federale Commissie voor geneeskundig en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro 
FOD Volksgezondheid – Eurostation Blok 2 – lokaal 01D028 

Victor Hortaplein, 40 postbus 10 
1060 Brussel 

 
T.a.v. Ann DEVOS, Secretaris van de Commissie 

 
 
 
 
Informatie over de Commissie en haar werking kunt u vinden op www.health.fgov.be/embryo of 
www.embryos.be . Elke bijkomende informatie kan bij bovenstaande contactpersoon verkregen worden. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor de Voorzitter, Prof. A. Van Steirteghem, 

Voor de Ondervoorzitter, Mevrouw B. Jacobs, 

Voor de Commissie, 

De secretaris, Ann DEVOS 
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