EEN BRUSSELSE RAAD VOOR DIERENWELZIJN
De Brusselse overheden hebben voor de beslissingen die zij omtrent
dierenwelzijn moeten nemen, deskundig advies nodig van experten.
Daarom werd beslist om een Adviesraad op te richten die bestaat uit
wetenschappers en vertegenwoordigers van organisaties die actief
zijn in de betrokken vakgebieden.
WAT IS DE TAAK VAN DE BRUSSELSE RAAD VOOR
DIERENWELZIJN?
De Raad komt samen op vraag van Leefmilieu Brussel, de staatssecretaris die belast is met de materie of op eigen initiatief om te
discussiëren over een probleem rond dierenwelzijn. De Raad brengt
vervolgens een "expertadvies" uit, dat de administratie en de Brusselse regering zal helpen om een beslissing te nemen over deze
kwestie.
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Er dient echter te worden verduidelijkt dat de aanbevelingen van de
Raad steeds suggesties en dus niet-bindend zijn.
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ADVIES VAN EXPERTEN OM HET DIERENWELZIJN TE VERBETEREN
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WIE MAAKT DEEL UIT VAN DE BRUSSELSE RAAD VOOR
DIERENWELZIJN?
In een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is vastgelegd dat de Raad bestaat uit 15 effectieve en 11 plaatsvervangende
leden, die als volgt zijn verdeeld:
•4
 wetenschappers met expertise op het gebied van dierenwelzijn
•2
 vertegenwoordigers van verenigingen voor dierenbescherming
•2
 vertegenwoordigers van dierenasielen
•2
 vertegenwoordigers van de sector van de handel en de
kweek van huisdieren
•1
 Nederlandstalige vertegenwoordiger van de Orde
der dierenartsen
•1
 Franstalige vertegenwoordiger van de Orde der dierenartsen
•1
 vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie van
dierenartsen
•1
 vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld
(in dit geval een vereniging die actief is op het gebied van
leefmilieu, het gezin of de consument)
•1
 vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad en de
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB)
HOE WERKT DE BRUSSELSE RAAD VOOR
DIERENWELZIJN?
De 15 leden van de Raad worden door de Brusselse regering benoemd voor een (onbezoldigd) mandaat van 5 jaar na een oproep
tot kandidaatstelling. De Raad komt samen zodra hem een advies
wordt voorgelegd. De debatten vinden plaats achter gesloten deuren binnen de Raad of een beperkte werkgroep. Experten die geen
deel uitmaken van de Raad kunnen worden geraadpleegd en uitgenodigd om deel te nemen aan de debatten. De adviezen die worden
overgemaakt aan de Brusselse regering moeten het voorwerp uitmaken van een consensus binnen de Raad.

MEER INFO
www.leefmilieu.brussels/raadDWZ
02 775 75 75 · info@leefmilieu.brussels
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EEN NIEUWE BEVOEGDHEID VOOR HET BRUSSELS
GEWEST
Leefmilieu Brussel is sinds 1 januari 2015 het bevoegde bestuur in
Brussel voor dierenwelzijn.

Een nieuwe
Brusselse instantie
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