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20 APRIL 2009. — 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 productiesti-
mulerende 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 periode van 1 jaar
beginnend vanaf 1 april 2009, worden de analyses met betrekking tot
niet-steroïdale anti-inflammatoire farmaca (NSAIF) in melk toegewe-
zen aan het hiernavolgende laboratorium :
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Werving

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is bevoegd voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid
voor de Brusselse Vlamingen. Daarvoor hebben we voortdurend veel talent nodig. Als je geïnteresseerd bent in een
gevarieerde carrière met een maatschappelijke impact, doe dan mee aan ons examen. Als je slaagt, kom je meteen in
onze wervingsreserve terecht. Het examen staat open voor iedereen (m/v) met een bachelor- of masterdiploma

Onderwijsondersteuner (niveau B)
Je profiel :
Vanuit het Onderwijscentrum Brussel ondersteun en vorm je de scholen en leraren met betrekking tot taalbeleid,

taalvaardigheidsonderwijs, omgaan met diversiteit en ouder- en buurtbetrokkenheid, met het oog op het verhogen van
leerkansen en resultaten bij leerlingen. Je hebt kennis van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel in het bijzonder. Je bent je bewust van de mogelijkheden die een schoolomgeving kan bieden in
functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen en je bent sterk in analyse, vormings- en begeleidings-
methodieken en communicatie.

Toelatingsvoorwaarden :
Je bent houder van een bachelor- of master- of gelijkgesteld diploma gerelateerd aan het onderwijs (zie diplomalijst

in het examenreglement); een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie; de burgerlijke en
politieke rechten genieten; de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen functie; affiniteit
met het Brussels hoofdstedelijk gewest is een troef.

Iets voor jou ?
Dan vind je meer informatie en een inschrijvingsformulier op de website van de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie :
www.vgc.be. Je kan het examenreglement ook aanvragen op het nummer 02-208 02 73 of via e-mail : jobs@vgc.be,

met vermelding « examen onderwijsondersteuner OCB ».
Heel belangrijk : je kandidatuur (inschrijvingsformulier + kopie van je diploma) dient uiterlijk 11 mei 2009 per post

verstuurd te worden of tegen ontvangst afgegeven te worden.
Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn

doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd afkomst of handicap.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2009/18174]
20 AVRIL 2009. — Avis relatif à l’attribution d’analyses et l’accepta-

tion 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 période d’un an à dater du
1 avril 2009, les analyses relatives aux substances anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) dans le lait sont attribuées au laboratoire
ci-après :
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L’administrateur délégué,
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