
FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2008/18264]
3 OKTOBER 2008. — Bericht betreffende het toekennen van analyses

en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. — Uitvoering
van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de
aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de
procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die
analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot
uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij
dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-
adrenergische of productiestimulerende werking

In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 april 2005
betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van
de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die
analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot
uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of
productiestimulerende werking, en voor een periode van één jaar
beginnend vanaf 29 september 2008, worden de analyses met betrek-
king tot de bepaling van melamine in levensmiddelen, toegewezen aan
het hiernavolgende laboratorium :
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JOBPUNT VLAANDEREN

[2008/203718]

Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een jurist overheidsopdrachten (A111-statutair)
voor Toerisme Vlaanderen met werfreserve van twee jaar

Toerisme Vlaanderen bevordert het Toerisme in Vlaanderen en Brussel. Als agentschap van de Vlaamse
Gemeenschap bewaakt Toerisme Vlaanderen de toepassing van de toeristische wetgeving, ondersteunt zij de Vlaamse
toeristische sector en promoot zij Vlaanderen als toeristische bestemming in binnen- en buitenland. Toerisme
Vlaanderen telt een 170-tal personeelsleden op de maatschappelijke zetel in Brussel. De 12 buitenlandse vestigingen
stellen een 60-tal personeelsleden tewerk. Voor de verdere uitbreiding van onze dienstverlening in Brussel zoeken we
dringend (m/v) :

Jurist overheidsopdrachten

1. Doel van de functie :

Als jurist overheidsopdrachten organiseer je, coördineer je en volg je de werkzaamheden binnen de juridische
dienst. Je formuleert juridische adviezen en ontwikkelt initiatieven teneinde een bijdrage te leveren tot de juridische
voorbereiding en bijsturing, uitvoering en evaluatie van het beleid van Toerisme Vlaanderen.

2. Plaats in de organisatie :

— De jurist rapporteert aan het afdelingshoofd Personeel en Organisatieontwikkeling.

3. Resultaatgebieden.

Het takenpakket bestaat uit :

— Organiseren, coördineren en opvolgen van de werking van de juridische dienst teneinde de gestelde
doelstellingen tijdig en correct te realiseren.

o uitwerken van een goed juridisch beheer, rekening houdend met de budgettaire middelen van Toerisme
Vlaanderen;

o coördinatie van de juridische problemen die zich stellen binnen de instelling;

o uitwerken van goede procedures inzake juridische aangelegenheden om collega’s/diensten te helpen bij de
afwerking van hun dossiers met aandacht voor de dubbel check procedures.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2008/18264]
3 OCTOBRE 2008. — Avis relatif à l’attribution d’analyses et

l’acceptation de résultats de laboratoires. — Exécution de l’arrêté
royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires
officiels, fixant la procédure et les conditions d’agrément des
laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions
de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative
à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-
hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de
production chez les animaux

En application de l’article 10 de l’arrêté royal du 15 avril 2005 relatif
à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les
conditions d’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans
le cadre des missions de contrôle de l’Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985
relative à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-
hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de produc-
tion chez les animaux et pour une période d’un an à dater du
29 septembre 2008, les analyses relatives à la détection de mélamine
dans des denrées alimentaires sont attribuées au laboratoire ci-après :
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