
Overwegende dat dit laboratorium waar het onderzoek daadwerke-
lijk plaats heeft en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van
de Europese Unie bevindt;

Overwegende dit laboratorium de documenten heeft voorgelegd die
equivalent zijn aan het uittreksel uit het strafregister,

Besluit :

Artikel 1. Eurofins Medigenomix Forensik, GmbH, Anzinger Str. 7a,
D - 85560 Ebersberg wordt, onder nummer 2014/ADN/D/001, erkend
als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Brussel, 21 januari 2014.

Mevr. A. TURTELBOOM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35105]
6 DECEMBER 2013. — Decreet houdende wijziging van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten,

wat de gelijkstelling van verkrijgingen tussen stiefkinderen en stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders
betreft. — ERRATUM

In het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2014, tweede editie, werd bovengenoemd decreet gepubliceerd.
In de Franse vertaling op blz. 538 worden in artikel 2 de woorden “présomption irréfragable” vervangen door de

woorden “présomption réfragable”.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/35105]
6 DECEMBRE 2013. — Décret portant modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe,

en ce qui concerne l’assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants d’accueil
et parents d’accueil. — ERRATUM

Le décret susmentionné a été publié au Moniteur belge du 7 janvier 2014, deuxième édition.
A la page 538, dans l’article 2, les mots « présomption irréfragable » sont remplacés par les mots « présomption

réfragable ».

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35048]

13 DECEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal
Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door
middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning
erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 7, artikel 8, artikel 11, eerste lid en artikel 13, § 1 en § 3, gewijzigd bij het
decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het decreet van 21 december 2012 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2013, artikel 125;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 houdende de herverdeling van begrotings-
artikel GB0/1GB-D-2-E/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 december 2013;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de
procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 en 16 december 2011;

Considérant que ce laboratoire où se déroulent effectivement les
analyses et son siège social sont situés dans un pays de l’Union
Européenne;

Considérant que ce laboratoire a fourni les documents équivalent à
l’extrait du casier judiciaire,

Arrête :

Article 1er. Eurofins Medigenomix Forensik, GmbH, Anzinger Str. 7a,
D - 85560 Ebersberg est agrée sous le numéro 2014/ADN/D/001, en
qualité de laboratoire pour des analyses ADN en matière pénale.

Art. 2. Le présent arrête produit ses effets le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 21 janvier 2014.

Mme A. TURTELBOOM
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