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1 FEBRUARI 2007. — 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 nieuwe periode van zes
maanden beginnend vanaf 1 februari 2007, worden de analyses in het
kader van de plantenbescherming met het oog op de detectie en/of de
identificatie van voor planten schadelijke organismen toegewezen aan
de hiernavolgende laboratoria :
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN

[2007/200588]
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een kantoorcoördinator voor de VRM

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is een agentschap van de Vlaamse overheid dat behoort tot het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het agentschap heeft als missie de handhaving van de regelgeving
binnen de Vlaamse mediasector, het beslechten van geschillen in verband met de mediaregelgeving en het uitreiken van
de media-erkenningen en -vergunningen, in overeenstemming met de regelgeving. De VRM is daarnaast bevoegd voor
de marktbepaling en -analyse in de sector van de elektronische communicatienetwerken, voor het identificeren van
bedrijven met aanmerkelijke marktmacht in deze sector en voor het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse
mediasector. De Vlaamse Regulator voor de Media is dringend op zoek naar een (m/v) :

Kantoorcoördinator
Jouw functie : als kantoorcoördinator ben je het eerste aanspreekpunt met betrekking tot boekhouding, begroting

en personeelsadministratie van het agentschap. Je coördineert de contacten met de managementondersteunende
diensten van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media die het agentschap ondersteunen op vlak van
boekhouding, begroting en personeelsadministratie. Je verstrekt hen informatie, en rapporteert wanneer er vanuit de
VRM vragen rijzen. Zonder een echte specialist ter zake te zijn, beschik je daarom over voldoende affiniteit en inzicht
in deze onderwerpen. Dankzij interne opleiding spijker je deze kennis voortdurend bij. Daarnaast neem je
financieel-administratieve taken op zoals het beheer van de verzekeringen, wagenpark,...

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2007/22194]
1er FEVRIER 2007. — 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 nouvelle période de 6 mois à dater
du 1 février 2007, les analyses relatives à la détection et/ou la
détermination d’organismes nuisibles en matière de protection des
végétaux sont attribuées aux laboratoires ci-après :
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