
Overwegende de naamswijziging van het laboratorium « RIKILT
(stichting DLO) Instituut voor Voedselveiligheid »,

Besluit :

Enig artikel. In de bijlage bij de beslissing van 12 juni 2012 van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot
erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controle-
opdrachten, worden de woorden « RIKILT (stichting DLO) Instituut
voor Voedselveiligheid » vervangen door de woorden « Stichting
Wageningen Research ».

Brussel, 23 juli 2019.

De Gedelegeerd bestuurder,

Herman DIRICKS

*

FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2019/13896]

27 JULI 2019. — Beslissing van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselabora-
toria 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;

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 augustus 2019.

Brussel, 27 juli 2019.

De gedelegeerd bestuurder,

H. DIRICKS

Considérant le changement de nom du laboratoire « RIKILT
(stichting DLO) Instituut voor Voedselveiligheid »,

Décide :

Article unique. A l’annexe de la décision du 12 juin 2012 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, les
mots « RIKILT (stichting DLO) Instituut voor Voedselveiligheid » sont
remplacés par les mots « Stichting Wageningen Research ».

Bruxelles, le 23 juilllet 2019.

L’Administrateur délégué,

Herman DIRICKS

AGENCE FEDERALE

POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2019/13896]

27 JUILLET 2019. — 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, 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° ;

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’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 1er août 2019.

Bruxelles, le 27 juillet 2019.

L’Administrateur délégué,

H. DIRICKS
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BIJLAGE

SYNLAB Analytics & Services Oosterhout B.V.

Everdenberg 41

4902 TT Oosterhout

Nederland

Accreditatiecertificaat nr. L106 (RvA)

Gezien om gevoegd te worden bij de beslissing van 27 juli 2019 van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot
erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleop-
drachten.

De gedelegeerd bestuurder,

H. DIRICKS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[C − 2019/13701]

26 JUNI 2019. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 26 juni 2019 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan het besluit van 27 maart 2019 van de algemene vergadering van
Woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging, tot wijziging van de statuten, overeenkomstig deel 3, titel 4 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

*

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[C − 2019/13828]

25 JULI 2019. — Stad Eeklo. — Vernietiging

Bij besluit van 25 juli 2019 van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt de
besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen van Eeklo d.d. 14 mei 2019 vernietigd inzake
onderhoudswerken N9 – grondwerken middenbermen zone station – ovonde. Het college van burgemeester en
schepenen had beslist het advies van de financieel directeur te volgen.

Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde
website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be/), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden
aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig
dagen nadat de beslissing werd betekend.

*

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[C − 2019/13830]

Vernietiging

1) Stad Ninove: Bij besluit van 8 juli 2019 van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
wordt de besluitvorming van de gemeenteraad van Ninove d.d. 28 maart 2019 vernietigd inzake de moties ingediend
door raadslid Rudy Corijn en door raadsleden Alain Triest en Lieven Meert met betrekking tot agendapunt AP5
“interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen bevoegd voor sport aangaande de bestuurlijke werking binnen
het AGB De Kleine Dender”.

Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde
website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be/), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden
aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig
dagen nadat de beslissing werd betekend.

ANNEXES

SYNLAB Analytics & Services Oosterhout B.V.

Everdenberg 41

4902 TT Oosterhout

Pays-Bas

Certificat d’accréditation n° L106 (RvA)

Vu pour être annexé à la décision du 27 juillet 2019 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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