
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07014]
Krijgsmacht. — Speciale functie. — Aanwijzing

Bij koninklijk besluit nr. 599 van 27 november 2014, wordt generaal-
majoor vlieger F. Vansina, op 5 november 2014 aangewezen voor het
ambt van commandant van de luchtcomponent.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2015/07011]
Krijgsmacht. — Aanstelling van kandidaat-hulpofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 595 van 23 november 2014, worden de
kandidaat-hulpofficieren, aangesteld adjudant, van wie de namen
volgen, op 27 september 2014 aangesteld in de graad van onderluite-
nant :

K. Cloetens, B. Luyckx, M. Megido, P. Tihon, A. Vandenborne en
V-L. Van Den Spiegel.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2015/18013]

19 DECEMBER 2014. — Beslissing van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyse-
laboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten,

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, inzonderheid op artikel 3, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de
erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de
veiligheid van de voedselketen, inzonderheid op artikel 2, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van
het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteits-
beoordeling;

Overwegende dat het in de bijlage vermelde laboratorium voldoet
aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikelen 4 en 5 van
bovenvermeld koninklijk besluit van 3 augustus 2012;

Overwegende dat het in de bijlage vermelde laboratorium een
accreditatie heeft verkregen bij toepassing van het Nederlandse accre-
ditatiesysteem “Raad voor Accreditatie” (RvA) waarmee het Belgische
accreditatiesysteem BELAC een akkoord van wederzijdse erkenning
heeft,

Beslist :

Artikel 1. Het in de bijlage vermelde laboratorium wordt erkend
voor het verrichten van de analyses en tegenanalyses ter uitvoering van
het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de
controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke
bepalingen en/of bij toepassing 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 overeenstem-
ming met de scope van het op het tijdstip van de analyse geldige
accreditatiecertificaat.

De lijst van erkende laboratoria wordt gepubliceerd op de website
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(www.favv.be).

Art. 2. De erkenning is geldig vanaf 1 januari 2015.

Brussel, 19 december 2014.

De gedelegeerd bestuurder,
H. DIRICKS

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07014]
Forces armées. — Fonction spéciale. — Désignation

Par arrêté royal n° 599 du 27 novembre 2014, le général-major
aviateur Vansina F., est désigné, le 5 novembre 2014, pour l’emploi de
commandant de la composante air.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2015/07011]
Forces armées. — Commission de candidats officiers auxiliaires

Par arrêté royal n° 595 du 23 novembre 2014, les candidats officiers
auxiliaires, adjudants commissionnés, dont les noms suivent, sont
commissionnés au grade de sous-lieutenant le 27 septembre 2014 :

Cloetens K., Luyckx B., Megido M., Tihon P., Vandenborne A. et
Van Den Spiegel V-L.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2015/18013]

19 DECEMBRE 2014. — Décision de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de laboratoires
d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle

L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, notamment l’article 3, § 5;

Vu l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires
qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne
alimentaire, notamment l’article 2, 2°;

Vu l’arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système
BELAC d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité;

Considérant que le laboratoire repris en annexe satisfait aux condi-
tions fixées aux articles 4 et 5 de l’arrêté royal du 3 août 2012 précité;

Considérant que le laboratoire repris en annexe a obtenu une
accréditation en application du système néerlandais d’accréditation
″Raad voor Accreditatie″ (RvA) avec lequel le système belge d’accrédi-
tation BELAC a un accord de reconnaissance mutuelle,

Décide :

Article 1er. Le laboratoire repris en annexe est agréé pour effectuer
les analyses et les contre-analyses effectuées en exécution de l’arrêté
royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses
dispositions légales et/ou en application 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 conformément au champ d’application du
certificat d’accréditation en vigueur au moment de l’analyse.

La liste des laboratoires agréés est publiée sur le site internet de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (www.afsca.be).

Art. 2. L’agrément est valable à partir du 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

L’Administrateur délégué,
H. DIRICKS
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Bijlage
DNAlysis Maastricht B.V.
Oxfordlaan 70
6229 EV Maastricht
Nederland
Accreditatiecertificaat nr. L-512 (RvA)
Gezien om gevoegd te worden bij de beslissing van 19 december 2014

van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controle-
opdrachten.

De gedelegeerd bestuurder,
H. DIRICKS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/35059]
Provincie Limburg. — Ruimtelijke Ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

ALKEN. — Bij besluit van 11 december 2014 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Kouterman”, dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Alken in zitting
van 25 september 2014 en dat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand,
stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, gedeeltelijk goedgekeurd.

Volgende (delen van) voorschriften worden van goedkeuring uitgesloten en geschrapt:
c Artikel 1bis “Tijdelijke reservatiestrook voor ontsluitingsweg (in overdruk)”: “... binnen een termijn van 20 jaar –

nl. ...”
c Artikel 1tris “Zone voor kantoren, diensten en vrije beroepen (in overdruk)” wordt volledig uitgesloten.
c Artikel 10: “Zone non aedificandi (in overdruk)”: “— Verbindingen voor langzaam verkeer zijn binnen de zone

toegestaan voor zover deze zich bevinden op min 2 m van de oevers van de waterloop en deze verbinding wordt
aangelegd in een natuurlijk, waterdoorlatend materiaal. — De zone mag niet voor meer dan 20 % voor dergelijke
verbindingen voor langzaam verkeer worden gebruikt.”

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2015/200077]

21 NOVEMBER 2014. — Arrest van de Raad van State

Bij arrest nr. 229.269 van 21 november 2014 van de Raad van State werd het besluit van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 27 maart 2012 waarbij aan IGEAN
dienstverlening machtiging tot onteigening wordt verleend met toepassing van de spoedprocedure voor onroerende
goederen gelegen in Boom voor de realisatie van het RUP Kaai, in zoverre het de innemingen 3 en 4 betreft, vernietigd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2015/200121]

18 DECEMBER 2014. — Agentschap voor Natuur en Bos
Toegankelijkheidsregeling voor bossen en natuurreservaten

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, Mevr. Marleen Evenepoel, heeft op
18 december 2014, de toegankelijkheidsregeling goedgekeurd voor privébos en openbaar bos genaamd Sixtusbossen te
Poperinge, Vleteren, Alveringem, Lo-Reninge en Veurne overeenkomstig het besluit Vlaamse Regering van
5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De toegankelijkheidsregeling
ligt ter inzage bij de gemeenten Vleteren en Alveringem en de steden Poperinge, Veurne en Lo-Reninge en wordt op
het terrein zichtbaar gemaakt via infopanelen aan de voornaamste ingangen van het gebied.

Annexe
DNAlysis Maastricht B.V.
Oxfordlaan 70
6229 EV Maastricht
Nederland
Certificat d’accréditation n° L-512 (RvA)
Vu pour être annexé à la décision du 19 décembre 2014 de l’Agence

fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire portant agrément de
laboratoires d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle.

L’Administrateur délégué,
H. DIRICKS
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