
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te
worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2013/11512]
Elektrische toestellen

Verbod tot het in de handel brengen

Ministeriële besluiten van 3 september 2013, genomen krachtens de
wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en
diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 betreffende het op
de markt brengen van elektrisch materieel, verbieden het op de markt
brengen van het hierna vermeld elektrisch materieel :

PR/002-0746-01 :
Stoomstrijkijzer
CLATRONIC DB 2988

PR/002-0870-01 :
Stopcontact
AVE Domus100 441092TS

Indien het hiervoor vermeld elektrisch materieel reeds in de handel
is, moet deze krachtens de bovenvermelde ministeriële besluiten uit de
handel genomen worden.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2013/07200]
Burgerpersoneel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit nr. 9551 van 5 juni 2013, wordt de heer K. Van
Echelpoel op 1 september 2012 in vast verband benoemd in de
klasse A1. Hij draagt de titel van attaché.

Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de klasse A1 worden de
werkelijke diensten gepresteerd met ingang van 1 september 2011 in
aanmerking genomen.

Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2012, met uitzondering
van het tweede lid, dat uitwerking heeft met ingang van 1 septem-
ber 2011.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekend-
making. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de
Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2013/18413]

25 SEPTEMBER 2013. — Beslissing van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de 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, 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° en artikel 8;

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle
peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil
d’Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête
doit être envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33,
1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2013/11512]
Appareils électriques

Interdiction de mise sur le marché
Les arrêtés ministériels du 3 septembre 2013, pris en vertu de la loi du

9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services et de
l’arrêté royal du 23 mars 1977 concernant la mise sur le marché du
matériel électrique, interdisent la mise sur le marché du matériel
électrique ci-après :

PR/002-0746-01 :
Fer à repasser à vapeur
CLATRONIC DB 2988

PR/002-0870-01 :
Socle de prise de courant
AVE Domus100 441092TS

Si le matériel électrique ci-dessus est déjà mis sur le marché, celui-ci
doit, en vertu des arrêtés ministériels susvisés, être retiré du marché.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2013/07200]
Personnel civil. — Nomination

Par arrêté royal n° 9551 du 5 juin 2013, M. Van Echelpoel, K., est
nommé à titre définitif dans la classe A1, le 1er septembre 2012. Il porte
le titre d’attaché.

Pour la détermination de son ancienneté dans la classe A1, les
services effectifs prestés à partir du 1er septembre 2011 sont pris en
considération.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012, à l’exception
de l’alinéa 2 qui produit ses effets le 1er septembre 2011.

Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2013/18413]

25 SEPTEMBRE 2013. — 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

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, 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;
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Gelet op de beslissing van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen van 19 oktober 2010 tot erkenning van
analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten, gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2010;

Overwegende dat het laboratorium « Agro-analyses » gevraagd heeft
om zijn erkenning in te trekken in toepassing van artikel 8, § 2 van het
hierboven vermelde koninklijk besluit van 3 augustus 2012,

Beslist :

Enig artikel. De erkenning van het laboratorium « Agro-Analyses »,
rue des Potiers d’Etain - Actipôle 16, à 57070 Metz, France wordt
ingetrokken met ingang van 1 oktober 2013.

Brussel, 25 september 2013.

De Gedelegeerd bestuurder,
G. HOUINS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken

[2013/205261]
8 JULI 2013. — Agentschap voor Facilitair Management. — Besluit van het afdelingshoofd houdende subdelegatie

van sommige bevoegdheden inzake de algemene werking van de afdeling Regionale Dienstverlening

Het afdelingshoofd van de afdeling Regionale Dienstverlening,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 betreffende het financieel en materieel beheer van
de dienst met afzonderlijk beheer Schoonmaak;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende het financiële en materiële beheer
van de dienst met afzonderlijk beheer ″Catering″;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 en 5 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap ″Agentschap voor Facilitair Management″, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
23 december 2010 en 1 maart 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van
het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, artikel I 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 maart 2007, X 6, § 1 en X 81;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Facilitair Management van
22 juli 2013 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Agentschap voor
Facilitair Management,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. § 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Regionale Dienstverlening van het Agentschap voor
Facilitair Management.

§ 2. De in § 1 vermelde afdeling Regionale Dienstverlening bestaat uit de volgende teams :

a. horizontale indeling :

1o Schoonmaak en Catering;

b. verticale indeling :

2o Regio Oost;

3o Regio West;

4o Regio Centrum.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1o minister : het lid van de Vlaamse Regering dat bevoegd is voor het beleidsdomein Bestuurszaken waartoe het
Agentschap voor Facilitair Management behoort;

2o administrateur-generaal : de administrateur-generaal van het Agentschap voor Facilitair Management;

3o afdelingshoofd : het afdelingshoofd van de afdeling Regionale Dienstverlening;

4o teamhoofd : het personeelslid dat door het afdelingshoofd belast is met de leiding van een team.

Vu la décision de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire du 19 octobre 2010 portant agrément de laboratoires
d’analyse dans le cadre de ses missions de contrôle, publiée au Moniteur
belge du 27 octobre 2010;

Vu que le laboratoire « Agro-analyses » a demandé de retirer son
agrément en application de l’article 8, § 2 de l’arrêté royal du
3 août 2012 précité,

Décide :

Article unique. L’agrément du laboratoire « Agro-Analyses », rue
des Potiers d’Etain - Actipôle 16, à 57070 Metz, France est retiré à partir
du 1er octobre 2013.

Bruxelles, le 25 septembre 2013.

L’Administrateur délégué,
G. HOUINS
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