
5. houder zijn van het diploma van licentiaat of master in de Letteren
en Wijsbegeerte (Germaanse filologie Nederlands - Engels);

6. aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de
taalregeling voldoen;

7. aan geen enkele ziekte of gebrek lijden, onverenigbaar met de
uitoefening van het ambt en beantwoorden aan de criteria die bij het
koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht
op het personeel van sommige overheidsdiensten zijn bepaald;

8. slagen voor een vergelijkend examen dat in de Koninklijke
Militaire School zal worden georganiseerd.

Een door de Koninklijke Militaire School ingesteld selectiecomité zal
de kandidaten beoordelen en selecteren volgens de resultaten die ze
behalen op dat examen, op een proef over de kennis van het
Nederlands en het Frans en op basis van een onderhoud en het
curriculum vitae.

3. Statuut en bezoldiging.
De repetitoren worden in vast verband door de Koning benoemd na

een proeftijd van één jaar.
Zij genieten een jaarlijkse bezoldiging gaande van S 20.808,54 tot

S 37.268,89.
Dit bedrag wordt verhoogd met de reglementaire toeslagen. Het

wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (spilin-
dex 1,4002).

4. Inschrijving en oproeping.
De eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven moeten per aangete-

kend schrijven worden toegezonden aan de Studiedirecteur van de
Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, te 1000 Brussel,
binnen dertig kalenderdagen na de publicatie van huidig bericht in het
Belgisch Staatsblad.

Zij moeten vergezeld zijn van :
- een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag;
- een militiegetuigschrift (mod. 33.) (voor de mannelijke kandidaten);
- een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift

van de diploma’s;
- een curriculum vitae dat het wetenschappelijk dossier omvat

(activiteiten, publicaties, colloquia,…);
- eventueel, een opgave van de vorige diensten in het onderwijs.

De kandidaten, begunstigden van de wetten betreffende het perso-
neel in Afrika, gecoördineerd op 21 mei 1964 en door latere wetten
gewijzigd moeten bij hun kandidatuur een getuigschrift voegen
afgeleverd door de bevoegde dienst van Afrikaanse Zaken waaruit
blijkt dat zij de gestelde voorwaarden vervullen.

De kandidaten zullen door de commandant van de Koninklijke
Militaire School voor het vergelijkend examen worden opgeroepen.

Alle andere nuttig geoordeelde informatie kan worden bekomen bij
het Taalcentrum van voormelde school tijdens de kantooruren op het
telefoonnummer 02-742 63 70 of 02-742 63 71.

(De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.)

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2006/23217]

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 erkenningsvoor-
waarden 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 wer-
king

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 voor een periode van twee jaar vanaf

5. être porteur du diplôme de master ou licencié en philosophie et
lettres (philologie germanique – néerlandais et anglais);

6. satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au
régime linguistique;

7. n’être atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec
l’exercice de la fonction et répondre aux critères fixés par l’arrêté royal
du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains
services publics;

8. satisfaire à un concours qui sera organisé à l’Ecole royale militaire.

Une commission de sélection organisée par l’Ecole royale militaire
appréciera et sélectionnera les candidats d’après leur résultat au
concours, à une épreuve sur la connaissance des langues française et
néerlandaise, sur la base d’un entretien et du curriculum vitae.

3. Statut et rémunération.
Les répétiteurs sont nommés à titre définitif par le Roi après un stage

probatoire d’un an.
Ils jouissent d’une rémunération annuelle allant de 20 808,54 S à 37

268,89 S.
Ce traitement est augmenté par des allocations réglementaires. Il est

également lié à l’indice des prix à la consommation (indice-pivot
1,4002).

4. Inscription et convocation.
Les sollicitations manuscrites seront adressées, sous pli recommandé,

au directeur des études de l’Ecole royale militaire, avenue de la
Renaissance 30, à 1000 Bruxelles, dans les trente jours calendrier suivant
la publication du présent avis au Moniteur belge.

Elles doivent être accompagnées :
- d’un certificat récent de bonnes vie et mœurs;
- d’un certificat de milice (mod. 33) (pour les candidats masculins);
- d’une copie certifiée conforme par l’administration communale des

diplômes;
- d’un curriculum vitae reprenant le dossier scientifique (activités,

publications, colloques…);
- éventuellement, d’un relevé des prestations antérieures dans

l’enseignement.
Les candidats, bénéficiaires des lois relatives au personnel d’Afrique,

coordonnées le 21 mai 1964, et modifiées par les lois ultérieures, doivent
joindre à leur candidature un certificat délivré par le service compétent
ses Affaires africaines attestant qu’ils remplissent les conditions requi-
ses.

Les candidats seront convoqués par les soins du commandant de
l’Ecole royale militaire à l’effet de subir le concours.

Tout autre renseignement jugé utile peut être obtenu auprès du
Centre linguistique de l’école précitée au numéro de télé-
phone 02-742 63 70 ou 02-742 63 71.

(La presse est invitée à reproduire le présent avis.)

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2006/23217]

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 pour une période de deux ans à dater du
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15 november 2006, worden de analyses met betrekking tot de bepaling
van perfluorverbindingen in meststoffen, bodemverbeterende midde-
len, teeltsubstraten, fytosanitaire producten, levensmiddelen van plant-
aardige oorsprong en dierlijke oorsprong toegewezen aan het hierna-
volgende laboratorium :

VITO - Expertisecentrum Milieumetingen
Boeretang 200
2400 Mol
Brussel, 16 november 2006.

De Gedelegeerd bestuurder a.i.,
G. HOUINS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN

[2006/203900]
Examenprogramma van gebrevetteerd verpleegkundige voor het OPZ-Geel

In samenwerking met Jobpunt Vlaanderen wordt een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Neder-
landstalige gebrevetteerde verpleegkundigen aangelegd voor het OPZ-Geel. De wervingsreserve blijft twee jaar geldig.

1. Functiebeschrijving.
Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis is een open en geïntegreerd psychiatrisch kennis- en dienstencentrum dat

zich richt tot elke persoon in psychische nood. Het aanbieden van gespecialiseerde zorg en ondersteuning gekaderd in
een verregaand streven naar openheid en integratie typeert de Geelse aanpak. Ruim 590 personeelsleden en
1 000 plaatsen en bedden verdeeld over vier divisies richten zich, elk met hun eigen aanpak en expertise naar de
specifieke doelgroepen Volwassenen, Ouderen, Jongeren en Rehabilitatie. Om onze dienstverlening te waarborgen, zijn
wij op zoek naar een (m/v) :

Gebrevetteerd verpleegkundige
Als verpleegkundige biedt u een laagdrempelige hier-en-nu opvang, zorgverlening en (therapeutische) begelei-

ding gericht op de integrale persoon, passend binnen de algemene visie van het voltallige behandelteam. Daarnaast
staat u in voor het bevorderen en begeleiden van groepsinteracties en groepsprocessen, bijvoorbeeld via het werken
rond bepaalde thema’s. Tevens heeft u als verpleegkundige een belangrijke rol in het borgen van het therapeutisch
klimaat op een leefeenheid. Er is een therapeutisch leefkader nodig met een aangepaste infrastructuur, een sociale
structuur met ook leefregels en afspraken. Dat kader, dat bewaakt wordt en gehanteerd door verpleegkundigen, is zo
opgevat dat het een optimale zorg en therapie mogelijk maakt, faciliteert en mede realiseert.

U hebt een diploma in de verpleegkunde en hebt minstens twee jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie
binnen een psychiatrisch ziekenhuis.

U bent klantgericht en bezit een goede dosis inlevingsvermogen. Uw acties zijn geënt op gedegen wetenschap-
pelijke kennis inzake verpleegkunde, ook inzake verpleegtechnische handelingen. U beschikt over een goed
observatievermogen en u kan deze observaties schriftelijk en mondeling communiceren met de andere teamleden.
Uw vlotte samenwerking en uw zin voor initiatief, gecombineerd met de nodige overtuigingskracht leiden tot de
nodige resultaten. U handelt daarbij consequent en integer. U bent bereid uw functiecompetentie op peil te houden.

Meer informatie over het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel en haar werking kunt u vinden op
www.opzgeel.be

Voor inlichtingen over de functie kunt u terecht bij Mieke Mondelaers, wnd. verpleegkundig directeur,
014-57 93 03.

2. Toelatingsvoorwaarden te vervullen op 6 december 2006.
1. U bent burger van de Europese Unie.
2. U hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
3. U geniet de burgerlijke en politieke rechten.
4. U hebt aan de dienstplichtwetten voldaan.
5. U bent lichamelijk geschikt voor de normale uitoefening van het ambt.
3. Selectieprocedure.
3.1. Voorselectie.
Afhankelijk van het aantal kandidaten kan de leidend ambtenaar een voorselectie organiseren. Deze bestaat uit een

gestructureerd interview of een gestructureerde vragenlijst.
De weerhouden kandidaten worden toegelaten tot :
3.2. Het interview.
Tijdens het interview peilt een jury naar vakkennis, motivatie en mondelinge communicatievaardigheid.
De weerhouden kandidaten worden toegelaten tot :
3.3. Het psychotechnisch gedeelte en het eindgesprek.

15 novembre 2006, les analyses relatives à la détection des composés
perfluorés dans les engrais, amendements du sol, substrats de culture,
produits phytosanitaires et denrées d’origine végétale et animale, sont
attribuées au laboratoire ci-après :

VITO - Expertisecentrum Milieumetingen
Boeretang 200
2400 Mol
Bruxelles, le 16 novembre 2006.

L’administrateur délégué a.i.,
G. HOUINS
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