
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te
worden toegezonden.

*
FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2018/40075]

9 APRIL 2018. — Beslissing van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning
van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
en tot erkenning van analyselaboratoria 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 de beslissing van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen van 26 mei 2009 tot erkenning van
analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten, gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009;

Overwegende dat de laboratoria “Wetenschappelijk Instituut Volks-
gezondheid” en “CODA” gevraagd hebben om hun erkenning in te
trekken in toepassing van artikel 8, § 1, 2°, van het bovenvermeld
koninklijk besluit van 3 augustus 2012;

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 accreditatiesysteem
BELAC,

Beslist :

Artikel 1. De erkenning van het laboratorium “Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid” J. Wytsmanstraat 14 te 1050 Brussel, wordt
ingetrokken vanaf 1 april 2018.

Art. 2. De erkenning van het laboratorium “CODA”, Groeselen-
berg 99 te 1180 Brussel, wordt ingetrokken vanaf 1 april 2018.

Art. 3. 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.

Art. 4. De erkenning is geldig vanaf 1 april 2018.

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

Brussel, 9 april 2018.

De gedelegeerd bestuurder,
H. DIRICKS

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, Rue de la Science 33, à 1040 BRUXELLES.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2018/40075]

9 AVRIL 2018. — Décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire portant retrait de l’agrément de laboratoires
d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle et 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, 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, l’article 2, 2° et l’article 8, § 1, 2° ;

Vu la décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire du 26 mai 2009 portant agrément de laboratoires d’analyse
dans le cadre de ses missions de contrôle, publiée au Moniteur belge du
10 juin 2009 ;

Vu que les laboratoires « Institut scientifique de Santé publique
(ISP) » et « CERVA » ont demandé de retirer leur agrément en
application de l’article 8, § 1, 2°, de l’arrêté royal du 3 août 2012 précité ;

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 BELAC d’accréditation,

Décide :

Article 1er. L’agrément du laboratoire « Institut scientifique de Santé
publique (ISP) », J. Wytsmanstraat 14 à 1050 Brussel est retiré à partir
du 1er avril 2018.

Art. 2. L’agrément du laboratoire « CERVA », Groeselenberg 99
à 1180 Brussel est retiré à partir du 1er avril 2018.

Art. 3. 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.

Art. 4. L’agrément est valable à partir du 1er avril 2018.

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).

Bruxelles, le 9 avril 2018.

L’Administrateur délégué,
H. DIRICKS

34341BELGISCH STAATSBLAD — 18.04.2018 — MONITEUR BELGE



BIJLAGE
SCIENSANO
rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles
Accreditatiecertificaat nr. 081-TEST
Gezien om gevoegd te worden bij de beslissing van 9 april 2018 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

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/40117]

Vlaamse Heraldische Raad. — Wapenbrieven

Gelet op het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van voornoemd decreet; Gelet op het wapen
dat door de Vlaamse Regering aan de aanvrager werd verleend op 21 maart 2017 en die door de Vlaamse Heraldische
Raad ingeschreven werd in het wapenregister onder nummer 225; Gelet op het verzoek tot uitbreiding van het recht
om het wapen te voeren, ingediend door de aanvrager; Gelet op het eensluidend advies van de Vlaamse Heraldische
Raad; Verleent de Vlaamse Regering aan Xavier Gonzalo Santolaria Lopez, geboren in Sint-Agatha-Berchem op
15 oktober 1980, uitbreiding van het recht om zijn wapen te voeren tot zijn vader en diens naamdragende
afstammelingen; Beveelt aan de Vlaamse Heraldische Raad dit besluit in te schrijven in het daartoe bestemde
wapenregister en het in het Belgisch Staatsblad bekend te maken. Gegeven te Brussel op 25 september 2017.

Wapenregister onder nr. 225 bis.

Secretaris van de Vlaamse Heraldische Raad,
B. KAYAERTS

Voorzitter van de Vlaamse Heraldische Raad,
L. DUERLOO

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
G. BOURGEOIS

Gelet op het decreet van 3 februari 1998, gewijzigd bij decreet van 27 april 2007, houdende vaststelling van het
wapen van privépersonen en instellingen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering
van voornoemd decreet; Gelet op het verzoek ingediend door de aanvrager uit hoofde van voornoemd decreet; Gelet
op het eensluidend advies van de Vlaamse Heraldische Raad; Verleent de Vlaamse Regering aan Winoc Frans Jozef
Fonteyne, gepensioneerd tekenaar en ontwerper, geboren in Brugge op 7 maart 1936, het recht het wapen te voeren
zoals het hier is beschreven en afgebeeld: In lazuur een fontein van zilver, een uitgeschulpt schildhoofd van goud
beladen met drie raderen van sabel. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van
goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van goud en van lazuur. Helmteken: een uitkomende
opvliegende zwaan van zilver, gebekt van sabel. Wapenspreuk: ALTUS IN ANIMO in letters van lazuur op een lint van
goud. Bepaalt dat voormeld wapen mag gevoerd worden door de begunstigde en zijn naamdragende afstammelingen;
Beveelt aan de Vlaamse Heraldische Raad deze wapenbrief in te schrijven in het daartoe bestemde wapenregister en
hem in het Belgisch Staatsblad bekend te maken. Gegeven te Brussel op 25 september 2017.

Wapenregister onder nr. 237.

Secretaris van de Vlaamse Heraldische Raad,
B. KAYAERTS

Voorzitter van de Vlaamse Heraldische Raad,
L. DUERLOO

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
G. BOURGEOIS

ANNEXE
SCIENSANO
rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles
Certificat d’accréditation n° 081-TEST
Vu pour être annexé à la décision du 9 avril 2018 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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