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Oproep tot kandidaatstelling voor de Raad voor Dierenwelzijn
Wie een hart heeft voor Dierenwelzijn kan zich kandidaat stellen voor de recent opgerichte
Brusselse Adviesraad voor Dierenwelzijn. Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor
Dierenwelzijn, en Leefmilieu Brussel zoeken 15 effectieve leden en 11 plaatsvervangende leden die
in deze nieuwe instantie zullen zetelen. De kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen tot 24
juni 2016.
« Ik wil geen beleid voeren vanuit een ivoren toren. Integendeel, ik wil samen met de sector een goed
Brussels beleid uitstippelen. Daarom stellen we deze adviesraad samen zowel met mensen met
academische bagage als met mensen die beschikken over praktische terreinkennis» ,vertelt Brussels
Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets.
Een adviserende vergadering ten dienste van het publiek
De Raad voor Dierenwelzijn wordt belast met het uitbrengen van advies rond dierenwelzijn in een
stedelijk gebied. De adviezen van experten, professionals en dierenbeschermingsorganisaties
moeten zorgen voor relevante pistes en beleidslijnen voor het Brusselse beleid inzake dierenwelzijn.
Een kandidatenoproep voor een mandaat van 5 jaar
De Raad voor Dierenwelzijn is samengesteld uit 15 effectieve leden en 11 plaatsvervangende leden.
Ze worden aangesteld voor een mandaat van 5 jaar na de oproep tot kandidaatstelling die nu
gelanceerd wordt.
De Raad zal als volgt worden samengesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wetenschappelijke deskundigen
Vertegenwoordigers van verenigingen voor dierenbescherming
Vertegenwoordigers van dierenasielen
Een vertegenwoodiger van de de sector van de handel en de teelt van huisdieren
Een Nederlandstalige en Franstalige vertegenwoordiger van de Orde der dierenartsen
Een vertegenwoordiger van een beroepsorganisatie van dierenartsen
Een vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld (in dit geval afkomstig van een
vereniging actief op het gebied van leefmilieu, gezin of verbruikers)
Een vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB)
Een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel – BIM.

De samenstelling van de Raad moet het genderevenwicht en het taalevenwicht eerbiedigen, zoals
bepaald door de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen.
Praktische uitvoeringsbepalingen voor het indienen van de kandidaturen
Alle bijkomende informatie m.b.t. de oproep en het werk van de BRDW kan worden bekomen op de
website van de Raad via de volgende link:
http://www.leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/raad-voor-dierenwelzijn-een-nieuwegewestelijke-instantie.
Alle bijkomende informatie kan eveneens bekomen worden bij Leefmilieu Brussel –
(info@environnement.brussels – 02/775.75.75).
We herinneren u eraan dat sinds januari 2015 de naleving van het Dierenwelzijn tot de bevoegdheid
van de 3 Gewesten behoort. Deze bevoegdheid werd bij de zesde Staatshervorming overgedragen.
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