
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 tot nietigverklaring wordt ofwel per
post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend
volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
″e-procedure″ op de website van de Raad van State - http://
www.raadvst-consetat.be/).

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2021/42796]
Notariaat

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2021,
- dat uitwerking heeft sedert 1 juli 2021, is aan dhr. Bloemen Y., op

zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats
Sint-Katelijne-Waver.

- dat in werking treedt op 30 augustus 2021, is aan dhr. Boes B.
ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Kortrijk
(grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.
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 tot nietigverklaring wordt ofwel per
post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend
volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
″e-procedure″ op de website van de Raad van State - http://
www.raadvst-consetat.be/).

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2021/42797]
Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijke besluiten van 30 juli en 6 augustus 2021, zijn benoemd
tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder:
c voor de Nederlandse taalrol:
- de heer Verjans R.;
- mevr. Vranckaert J.;
- de heer Crauwels T.;
- de heer Lemahieu M.;
- de heer Van der maelen S.;
- de heer Meiresonne J.;
- de heer Goerlandt J.;
- mevr. Torres Van Grinsven S.;
- de heer Van Daele M.;
- de heer Depoorter T.;
- de heer Van Aelst K.;
houders van een master in de rechten.
c voor de Franse taalrol:
- de heer Thibault J.;
- de heer Thibaut L.;
- de heer Romedenne P.-E.;
- mevr. Louis C.;
- mevr. Vanderbyse M.;
- de heer Deleuze J.;
- de heer Meunier N.;
- de heer Rizovsky R.;
- de heer Currao A.;
- de heer Dubois G.;
- mevr. Hanquet C.;
- mevr. Horvath O.;
- mevr. Moffa E.;
licentiaten in de rechten of houders van een master in de rechten.
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 tot nietigverklaring wordt ofwel per

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 en
annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33
à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la
procédure électronique (voir à cet effet la rubrique ″e-Procédure″ sur le
site Internet du Conseil d’Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2021/42796]
Notariat

Par arrêtés royaux du 30 juillet 2021,
- produisant ses effets depuis le 1er juillet 2021, est acceptée à sa

demande, la démission de M. Bloemen Y. de ses fonctions de notaire à
la résidence de Sint-Katelijne-Waver.

- entrant en vigueur le 30 août 2021, est accepté, la démission de M.
Boes B. de ses fonctions de notaire à la résidence de Courtrai (territoire
du premier canton).

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.
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 en
annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33
à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la
procédure électronique (voir à cet effet la rubrique ″e-Procédure″ sur le
site Internet du Conseil d’Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2021/42797]
Huissier de justice

Par arrêtés royaux du 30 juillet 2021 et 6 août 2021, sont nommés
candidat-huissier de justice:
c pour le rôle linguistique néerlandais:
- M. Verjans R.;
- Mme Vranckaert J.;
- M. Crauwels T. ;
- M. Lemahieu M.;
- M. Van der maelen S.;
- M. Meiresonne J.;
- M. Goerlandt J.;
- Mme Torres Van Grinsven S.;
- M. Van Daele M.;
- M. Depoorter T.;
- M. Van Aelst K.;
titulaire d’un master en droit.
c pour le rôle linguistique français:
- M. Thibault J.;
- M. Thibaut L.;
- M. Romedenne P.-E.;
- Mme Louis C.;
- Mme Vanderbyse M.;
- M. Deleuze J.;
- M. Meunier N.;
- M. Rizovsky R.;
- M. Currao A.;
- M. Dubois G.;
- Mme Hanquet C.;
- Mme Horvath O.;
- Mme Moffa E.;
licenciés en droit ou titulaire d’un master en droit.
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 en
annulation est adressée au greffe du Conseil d’Etat, rue de la Science 33
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post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend
volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
″e-procedure″ op de website van de Raad van State - http://
www.raadvst-consetat.be/).

*
RIJKSINSTITUUT

VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

[C − 2021/42815]
Personeel. — Managementfunctie

van adjunct-administrateur-generaal. — Tijdelijke aanwijzing

Bij ministerieel besluit van 16 augustus 2021 wordt Mevr. Annick
SOOLS, adviseur-generaal (klasse A4) aangewezen om tijdelijk voor de
maximale duur van één jaar de managementfunctie van adjunct-
administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi-
teitsverzekering vanaf 1 september 2021 waar te nemen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen de 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.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2021/32383]
Zorg en gezondheid

Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 9/7/2021 tot voorlopige erkenning van de gedeeltelijke
vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum wordt bepaald dat:

Artikel 1. De gedeeltelijke vervangingsnieuwbouw met zes woongelegenheden van het woonzorgcentrum
Cocoon, Schulstraat 47 in 2018 Antwerpen, uitgebaat door de vzw Compostela, Doolweg 6 in 2150 Borsbeek, wordt
voorlopig erkend voor de duur van één jaar met ingang van 10 mei 2021 onder het nummer PE1648.

De maximale erkende opnamecapaciteit van het woonzorgcentrum blijft behouden op 75 woongelegenheden.

Art. 2. Het bewijs dat de voorziening voldoende brandveiligheidsmaatregelen heeft getroffen, wordt uiterlijk op
31 december 2021 door de verantwoordelijke beheersinstantie via het e-loket aan het Agentschap Zorg en Gezondheid
bezorgd. In de tussenliggende periode moet de beheersinstantie de veiligheid maximaal waarborgen in overeenstem-
ming met de brandveiligheidsvoorschriften.

Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 9/7/2021 over de voorafgaande vergunning voor de realisatie van
Lokaal Dienstencentrum Balderhuys wordt bepaald dat:

Artikel 1. Aan Zorggroep Zusters Van Berlaar, Markt 13 in 2590 Berlaar met ondernemingsnummer 0417.703.081,
wordt de voorafgaande vergunning verleend voor de realisatie van het Lokaal Dienstencentrum Balderhuys,
Sollevelden 5a in 2590 Berlaar.

Art. 2. § 1. De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege als:

1° bij de aanvraag voor de voorafgaande vergunning een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van
aankoopoptie van de inplantingsplaats is gevoegd en, binnen een jaar na de ingangsdatum van dit besluit de
initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed niet aan het agentschap heeft bezorgd;

2° als binnen drie jaar na de ingangsdatum van dit besluit de initiatiefnemer aan het agentschap niet het bewijs
heeft geleverd dat een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd verkregen of aangevraagd
om het initiatief op de inplantingsplaats te verwezenlijken;

3° als binnen vijf jaar na de ingangsdatum van dit besluit de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Het
initiatief wordt beschouwd als gerealiseerd als ten minste een winddichte infrastructuur werd gebouwd.

à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la
procédure électronique (voir à cet effet la rubrique ″e-Procédure″ sur le
site Internet du Conseil d’Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

INSTITUT NATIONAL
D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ

[C − 2021/42815]
Personnel. — Fonction de management d’administrateur général

adjoint. — Désignation temporaire

Par arrêté ministériel du 16 août 2021, Mme Annick SOOLS,
conseiller général (classe A4), est désignée pour exercer temporaire-
ment la fonction de management d’administrateur général adjoint de
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité à partir du 1er septem-
bre 2021 pour une durée maximale d’un an.

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration 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.

91668 MONITEUR BELGE — 27.08.2021 — BELGISCH STAATSBLAD


