
MINISTERIE VAN JUSTITIE

[99/09951]N. 99 — 3547
8 SEPTEMBER 1999. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres
van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheid-
stelling

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, gewijzigd bij ministerieel besluit van 9 april 1999,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1, eerste 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 te Gent is gelegen in de Martelaarslaan 39,
te 9000 Gent ».

Brussel, 8 september 1999.

M. VERWILGHEN

*

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW

[C − 99/16122]N. 99 — 3548
28 APRIL 1999. — Ministerieel besluit tot wijziging van de samen-
stelling van de commissie aangesteld door ministerieel besluit van
14 juli 1997 houdende aanstelling van een commissie voor aanwer-
ving en bevordering bij het Centrum voor onderzoek in diergenees-
kunde en agrochemie

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote
Ondernemingen,

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige
aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van

het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke
inrichtingen van de Staat, inzonderheid op artikel 6;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1997 tot vaststelling van de

lijst, het niveau, de structuur en de bevoegdheden van de wetenschap-
pelijke inrichtingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie
van Middenstand en Landbouw, inzonderheid op artikel 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1997 houdende oprichting

van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie
als wetenschappelijke inrichting van de Staat;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 1997 houdende aan-

stelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie;
Overwegende het ontslag van de Heer Professor P. Leroy;
Overwegende de onmogelijkheid, gemotiveerd in het voordrachts-

document, om een vrouwelijke kandidatuur voor te dragen,

Besluit :

Artikel 1. De heer E. Thiry, Professor aan de « Faculté de Médecine
Vétérinaire » van de « Université de Liège » wordt benoemd tot lid van
de commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor
onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie in vervanging van de
Heer P. Leroy, ontslaggevend, waarvan hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 april 1999.

K. PINXTEN

MINISTERE DE LA JUSTICE

[99/09951]F. 99 — 3547
8 SEPTEMBRE 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, modifié par l’arrêté ministé-
riel du 9 avril 1999,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er, premier alinéa 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 de Gand est fixé Martelaarslaan 39, à 9000 Gand ».

Bruxelles, le 8 septembre 1999.

M. VERWILGHEN

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE

[C − 99/16122]F. 99 — 3548
28 AVRIL 1999. — Arrêté ministériel portant modification de la
composition du jury créé par arrêté ministériel du 14 juillet 1997
portant création d’un jury de recrutement et de promotion auprès
du Centre d’études et de recherches vétérinaires et agrochimiques

Le Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises,

Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence
d’avis;
Vu l’arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel

scientifique des établissements scientifiques de l’Etat, notamment
l’article 6;
Vu l’arrêté royal du 20 juin 1997 fixant la liste, le niveau, la structure

et les attributions des établissements scientifiques de l’Etat relevant du
Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture, notamment
l’article 2;
Vu l’arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d’étude et de

recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu’établissement
scientifique de l’Etat;
Vu l’arrêté ministériel du 14 juillet 1997 portant création d’un jury de

recrutement et de promotion auprès du Centre d’études et de
recherches vétérinaires et agrochimiques;
Considérant la démission de Monsieur le professeur P. Leroy;
Considérant l’impossibilité motivée dans l’acte de présentation, de

présenter une candidature féminine,

Arrête :

Article 1er. M. E. Thiry, Professeur à la faculté de Médecine Vétéri-
naire de l’Université de Liège est nommé membre du jury de
recrutement du Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochi-
miques en remplacement de Monsieur P. Leroy, démissionnaire, dont il
achèvera le mandat.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 1999.

K. PINXTEN
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