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c en qualité de magistrat francophone du ministère public,
M. Notarnicola J., substitut de l’auditeur du travail près l’auditorat du
travail du Hainaut ;
c en qualité d’avocat francophone présenté par l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone de Belgique, MM. Bernes C. , avocat au
barreau de Namur et Lemal B., avocat à l’ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles.
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.

c in de hoedanigheid van Franstalig magistraat van het openbaar
ministerie : de heer Notarnicola J., substituut-arbeidsauditeur bij het
arbeidsauditoraat te Henegouwen;
c in de hoedanigheid van Franstalig advocaat voorgedragen door de
“Orde des barreaux francophones et germanophone de Belgique” : de
heren Bernes C., advocaat bij de balie te Namen, en Lemal B., advocaat
bij Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.
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 JUSTITIE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
[C − 2020/44237]

[C − 2020/44237]

Notariat

Notariaat

Par arrêté royal du 16 décembre 2020, le nombre de candidatsnotaires à nommer pour l’année 2021 est fixé comme suit :
- pour le rôle linguistique français : 36;
- pour le rôle linguistique néerlandais : 54.
Le recours en annulation de l’acte précité 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.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2020 is het aantal te benoemen
kandidaat-notarissen voor het jaar 2021 vastgesteld als volgt:
- voor de Franse taalrol : 36;
- voor de Nederlandse taalrol : 54.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte 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.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[C − 2020/44522]
17 DECEMBER 2020. — Wijziging van artikel 1 van het besluit van de directeur van 5 februari 2018
houdende de benoeming van de leden van de TTN-commissie
Bij besluit van de directeur van NADO Vlaanderen van 17 december 2020 wordt bepaald:
Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de directeur van 5 februari 2018 houdende de benoeming van
de leden van de TTN-commissie, gewijzigd bij het besluit van 24 juli 2019, wordt punt 2°, a), vervangen door wat volgt:
“a) de heer Jan Vanderroost, arts en houder van het diploma van master in de sportgeneeskunde;”.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

*
VLAAMSE OVERHEID
Werk en Sociale Economie
[C − 2020/44695]
22 DECEMBER 2020. — Ministerieel besluit tot regeling van het secretariaat van het Vlaams Partnerschap Duaal
Leren en tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, artikel 2bis,
ingevoegd bij het decreet van 19 juni 2020;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 houdende de uitvoering van het decreet van
10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, artikel 2.
Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- het voorstel van huishoudelijk reglement van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren van 12 november 2020.

