
FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[S − C − 2009/18213]
7 MEI 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 productie-
stimulerende werking. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2009, bl. 37793, akte nr. 2009/18194,
moet de hoofding gelezen worden als : « FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ».

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

[C − 2009/35489]

Selectieprofiel : Adjunct van de directeur (niveau A), (m/v), beleidsmedewerker internationaal en bovengewestelijk
waterbeleid voor het CDVP Internationaal Milieubeleid van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met
standplaats te Aalst (Ref. : ALMC FS 09A011)

Er is momenteel 1 statutaire functie vacant. De werfreserve blijft 2 jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Deel 1 : Contextinformatie

1. Functietitel (M/V)

Adjunct van de directeur : beleidsmedewerker internationaal en bovengewestelijk waterbeleid

2. Organisatie

De Vlaamse Milieumaatschappij maakt deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid VMM is operationeel sinds 1 april 2006.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het
milieubeleid door het voorkomen, beperken en ongedaan maken van schadelijke effecten bij watersystemen en de
atmosfeer en door de rapportering over de staat van het leefmilieu en tot de realisatie van de doelstellingen van het
integraal waterbeleid.

Verder info vindt u op de website : www.vmm.be.

3. Hoofdactiviteiten van de afdeling

Deze afdeling is bevoegd voor :

• het meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht, met inbegrip van het adviseren
van de milieuvergunningsaanvragen lucht;

• het meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit, met inbegrip van IRCEL (Intergewestelijke Cel
voor het Leefmilieu) die de luchtkwaliteit in de drie gewesten registreert;

• het rapporteren over de toestand van het Vlaams Leefmilieu in het Milieurapport Vlaanderen (MIRA);

• het internationaal milieubeleid

• de externe communicatie.

4. Kwantitatieve gegevens

Aantal personeelsleden aan wie leiding word gegeven : 0.

Deel 2 : Functiedoel

5. Doel van de functie

Het team internationaal milieubeleid is verantwoordelijk voor :

— de coördinatie van het internationale en bovengewestelijke waterbeleid;

— de coördinatie van het internationale en bovengewestelijke luchtbeleid (IRCEL);

— de coördinatie van de internationale en bovengewestelijke milieuinformatie (nationaal knooppunt Europees
Milieuagentschap en coördinatie milieugegevens ten behoeve van Europese Commissie, OESO, UN(ECE));

— de internationale samenwerking via projectwerking met externe financiering (LIFE+, Interreg,...).

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[S − C − 2009/18213]
7 MAI 2009. — Avis relatif à l’attribution d’analyses et l’acceptation

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. — Erratum

Au Moniteur belge du 18 mai 2009, page 37793, acte n° 2009/18194, il
faut lire l’intitulé comme suit : « AGENCE FEDERALE POUR LA
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ».
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