
MINISTERIE VAN JUSTITIE

[C − 99/09414]N. 99 — 1174
9 APRIL 1999. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-
rieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de
zetel van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, inzonderheid op artikel 2,
§ 1;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende

uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling,
inzonderheid op artikel 2;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van

het adres van de zetel van de commissies voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van
25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt vervan-
gen door de volgende bepaling :

« De zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling van het hof van beroep van Antwerpen is gelegen in de
Justitiestraat 30, te 2018 Antwerpen. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 12 april 1999.

Brussel, 9 april 1999.

T. VAN PARYS

*

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW

[C − 99/16092]N. 99 — 1175
12 MAART 1999. — Koninklijk besluit houdende de voorwaarden
voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als
last- en trekdier te gebruiken

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en
het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995 inzonder-
heid op artikel 36, 7°;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de

bescherming van dieren bij wedstrijden;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van landbouw en van de Kleine

en Middelgrote Ondernemingen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Overeenkomstig artikel 36, 7° van de wet van 14 augus-
tus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, kan de
Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw behoort, afwijking
verlenen honden als last- en trekdier te gebruiken hetzij voor de
organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen, hetzij voor de
organisatie van demonstraties overeenkomstig de bepalingen van dit
besluit.

Art. 2. De aanvraag voor het bekomen van een afwijking moet
ingediend worden vóór 31 mei van elk jaar bij de Veterinaire Diensten
van het Ministerie van Landbouw.

Deze aanvraag vermeldt :

1° naam en adres van de organisator;

2° voorziene plaats en datum van de wedstrijd of van de demonstra-
tie;

3° de gebruikte hondenrassen of -soorten en een beschrijving van het
gespan of de gespannen;

MINISTERE DE LA JUSTICE

[C − 99/09414]F. 99 — 1174
9 AVRIL 1999. — Arrêté ministériel portant modification de l’arrêté
ministériel du 25 février 1999 fixant l’adresse du siège des
commissions de libération conditionnelle

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération
conditionnelle, notamment l’article 2, § 1er;

Vu l’arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d’exécution
relatives à la libération conditionnelle, notamment l’article 2;

Vu l’arrêté ministériel du 25 février 1999 fixant l’adresse du siège des
commissions de libération conditionnelle,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du
25 février 1999 fixant l’adresse du siège des commissions de libération
conditionnelle est remplacé par la disposition suivante :

« Le siège de la commission de libération conditionnelle de la cour
d’appel d’Anvers est fixé Justitiestraat 30, à 2018 Anvers. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 12 avril 1999.

Bruxelles, le 9 avril 1999.

T. VAN PARYS

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE

[C − 99/16092]F. 99 — 1175
12 MARS 1999. — Arrêté royal fixant les conditions d’obtention d’une
dérogation à l’interdiction de se servir de chiens comme bêtes de
somme ou de trait

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l’article 36, 7°;

Vu l’arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des
animaux lors de compétitions;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Agriculture et des Petites et

Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Conformément à l’article 36, 7° de la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux, le Ministre qui a
l’Agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation pour
l’utilisation de chiens comme bêtes de somme ou de trait soit pour
l’organisation de compétitions et des entraı̂nements préparatoires, soit
pour l’organisation de démonstrations conformément aux dispositions
du présent arrêté.

Art. 2. La demande pour l’obtention d’une dérogation doit être
introduite auprès des Services Vétérinaire du Ministère de l’Agricul-
ture, pour le 31 mai de chaque année.

Cette demande mentionne :

1° le nom et l’adresse de l’organisateur;

2° le lieu et la date prévus de la compétition ou de la démonstration;

3° les races ou les sortes de chiens utilisées ainsi qu’une description
de l’attelage ou des attelages;
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