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[C − 2009/18267]
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 erkennings-
voorwaarden 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 productie-
stimulerende 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 12 maanden
beginnend vanaf 15 juni 2009, worden de analyses met betrekking tot
de bepaling van nicotine in paddestoelen toegewezen aan het hierna-
volgende laboratorium :
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[C − 2009/05001]

Afdelingshoofd Buitenlandse Zaken

Het Departement Internationaal Vlaanderen bij de Vlaamse overheid adviseert en staat de bevoegde minister(s) bij
op het vlak van strategische planning, beleidsvoorbereiding, aansturing van de beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.
De afdeling Buitenlandse Zaken heeft vooral, maar niet exclusief, een beleiduitvoerende opdracht en telt momenteel
43 personeelsleden in Brussel. Voor deze afdeling is men op zoek naar een (m/v) afdelingshoofd Buitenlandse Zaken.

Jouw functie : binnen het kader van het algemeen beleid van het departement en van de managementcode plan en
coördineer je de activiteiten van de afdeling. Je realiseert de korte- en langetermijndoelstellingen van de afdeling en
draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het departement en van het beleidsdomein.

Jouw profiel : je combineert een masterdiploma of gelijkwaardig met minimum tien jaar nuttige professionele
ervaring (zes jaar voor interne kandidaten). Je hebt inzicht in de Vlaamse overheid en een sterke belangstelling voor
het algemeen beleid. Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot en correct uit in het Frans en het Engels.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18267]
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 hormo-
nal, 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 de 12 mois à dater du
15 juin 2009, les analyses relatives à la détection de nicotine dans les
champignons sont attribuées au laboratoire ci-après :
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