
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[2016/41308]

Rentenfonds
Hypothecaire kredieten. — Veranderlijkheid der rentevoeten.

Referte-indexen. — Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings-
en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. —
Bericht

De lijst der referte-indexen van de maand augustus 2016 is samen-
gesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : − 0,574
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : − 0,567
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : − 0,551
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : − 0,521
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : − 0,466
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : − 0,381
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : − 0,259
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : − 0,105
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 0,058
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 0,204

De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna mede-
gedeeld :

Periodiciteit Périodicité

Index Maandelijks Trimestrieel Semestrieel Indice Mensuelle Trimestrielle Semestrielle

A − 0,0480 − 0,1438 − 0,2874 A − 0,0480 − 0,1438 − 0,2874

B − 0,0474 − 0,1421 − 0,2839 B − 0,0474 − 0,1421 − 0,2839

C − 0,0460 − 0,1380 − 0,2759 C − 0,0460 − 0,1380 − 0,2759

D − 0,0435 − 0,1305 − 0,2608 D − 0,0435 − 0,1305 − 0,2608

E − 0,0389 − 0,1167 − 0,2333 E − 0,0389 − 0,1167 − 0,2333

F − 0,0318 − 0,0954 − 0,1907 F − 0,0318 − 0,0954 − 0,1907

G − 0,0216 − 0,0648 − 0,1296 G − 0,0216 − 0,0648 − 0,1296

H − 0,0088 − 0,0263 − 0,0525 H − 0,0088 − 0,0263 − 0,0525

I 0,0048 0,0145 0,0290 I 0,0048 0,0145 0,0290

J 0,0170 0,0510 0,1019 J 0,0170 0,0510 0,1019

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2016/18265]
4 AUGUSTUS 2016. — 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, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001,
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, 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;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[2016/41308]

Fonds des Rentes
Crédits hypothécaires. — Variabilité des taux d’intérêt. — Indices de

référence. — Article VII.128 du livre VII « Services de paiement et
de crédit » du code de droit économique. — Avis

La liste des indices de référence du mois d’août 2016 est composée
comme suit :

Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : − 0,574
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : − 0,567
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : − 0,551
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : − 0,521
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : − 0,466
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : − 0,381
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : − 0,259
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : − 0,105
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,058
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,204

Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-après :

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2016/18265]
4 AOUT 2016. — 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, confirmé par la loi du
19 juillet 2001, 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, 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;
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Overwegende dat het in de bijlage vermelde laboratorium een
accreditatie heeft verkregen bij toepassing van het Franse accreditatie-
systeem “Cofrac” 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 15 augustus 2016.

Brussel, 4 augustus 2016.

De gedelegeerd bestuurder,
H. DIRICKS

Bijlage
Eurofins Laboratoire de Pathologie Végétale SAS
Rue Bernard Palissy 81bis
62750 Loos en Gohelle
France
Accreditatiecertificaat nr. 1-5364 (Cofrac)
Gezien om gevoegd te worden bij de beslissing van 4 augus-

tus 2016 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met
zijn controleopdrachten.

De gedelegeerd bestuurder,
H. DIRICKS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN

[2016/204143]
Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert een selectieprocedure

voor de mandaatfunctie : Entiteitsverantwoordelijke

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert een selectieprocedure voor de mandaatfunctie :
Entiteitsverantwoordelijke Gezin
Als mandaathouder maak je deel uit van het managementteam en ben je medeverantwoordelijk voor een optimale

samenwerking tussen het College en de administratie.
Als entiteitsverantwoordelijke Gezin sta je in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het

VGC-beleid op het vlak van Gezin. Dat omvat Nederlandstalige kinderopvang, buitenschoolse opvang, preventieve
gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning, crisisopvang voor jonge kinderen en bestrijding van kinderarmoede.

Je moedigt Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel aan om samen te werken en je creëert een breed
draagvlak voor het VGC-gezinsbeleid. Je bent een spilfiguur in de samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals
onderwijs, jeugdwelzijn en vrije tijd. Je levert een actieve bijdrage aan de vernieuwing van het brede gezinsbeleid en
je staat in voor de coördinatie van het kinderarmoedebestrijdingsplan.

Je leidt een team van een 15-tal medewerksters. Je stemt de taken van de teams ’beleid’ en ’ondersteuning’ op
elkaar af en bewaakt de correcte verhouding (taakafbakening) tussen de entiteit en de terreinpartners. Je moedigt
expertiseontwikkeling aan en zorgt voor de interne ontsluiting ervan. Je beheert de begroting en de financiën voor
Gezin.

Je kent de regelgeving van de sector, de beleidsactoren en de actoren uit het werkveld, of bent bereid deze op korte
termijn te verwerven, en je wil je daar blijvend in bijscholen en verdiepen.

Considérant que le laboratoire repris en annexe a obtenu une
accréditation en application du système français d’accréditation « Cofrac »
avec lequel le système belge d’accréditation 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 rela-
tive 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 conformément au champ d’application du certificat d’accré-
ditation 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 15 août 2016.

Bruxelles, le 4 août 2016.

L’Administrateur délégué,
H. DIRICKS

Annexe
Eurofins Laboratoire de Pathologie Végétale SAS
Rue Bernard Palissy 81bis
62750 Loos en Gohelle
France
Certificat d’accréditation n° 1-5364 (Cofrac)
Vu pour être annexé à la décision du 4 août 2016 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

52789BELGISCH STAATSBLAD — 22.08.2016 — MONITEUR BELGE


