
 

 

 

 

 

 
 

 

Reglement betreffende de adviesraad voor het dierenwelzijn 

 

Hoofdstuk I - Doel en bevoegdheden van de adviesraad 

Artikel 1 

§ 1  De gemeenteraad van Schaarbeek richt een adviesraad op voor het dierenwelzijn met als opdracht en doel 
van deze raad: 

 Het bestuderen van de behoeften op het gebied van dierenwelzijn in Schaarbeek ;  

 Bewustmaking, voorlichting en empowerment van de burgers op het gebied van dierenwelzijn ;  

 Om dierenmishandeling te bestrijden ;  

 Nieuwe projecten op dit gebied voor te stellen. 

§2  Deze raad brengt adviezen en voorstellen uit in de vorm van aanbevelingen aan de gemeentelijke overheden 
over problemen die binnen het toepassingsgebied van het in §1 beschreven doel vallen. De gemeenteraad brengt deze 
adviezen uit op voorstel van het college van burgemeester en schepenen of op initiatief van een of meerdere van deze 
leden. 

Artikel 2 

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft de adviesraad een adviserende rol, de beslissingsbevoegdheid ligt uitsluitend 
bij het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. 

Hoofdstuk ll - Samenstelling van de adviesraad 

Artikel 3 

De adviesraad bestaat uit ten minste tien en ten hoogste twintig leden. 

De raad heeft als voorzitter het lid van de raad dat verantwoordelijk is voor het welzijn van het dierenwelzijn. 

Het is als volgt samengesteld: 

 5 deskundigen op het gebied van dierenwelzijn ;  

 2 dierenartsen woonachtig in Schaarbeek en/of werkzaam in Schaarbeek ;  

 12 burgers die betrokken zijn bij dierenzaken. 

Zij worden op voorstel van het college van burgemeester en schepenen benoemd door de gemeenteraad voor een 
periode van 3 jaar op basis van het advies van een jury van deskundigen onder voorzitterschap van de Schepene die 
verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn. 

Artikel 4 

Een oproep tot het indienen van kandidaten wordt gepubliceerd in Schaarbeek Info en op de website van de 
gemeente. Er is een maximumtermijn vastgesteld voor het indienen van aanvragen. De geselecteerde kandidaten 
worden aangeduid door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 5 

Om lid van de adviesraad te worden, moet u: 

 ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van aanwijzing ;  

 van je burgerlijke en politieke rechten genieten ;  

 voor de burgers, in Schaarbeek wonen en speciaal gekwalificeerd of betrokken zijn op het gebied van 
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dierenwelzijn ;  

 voor dierenartsen, woonachtig zijn in Schaarbeek en/of werken op het grondgebied van de gemeente 
Schaarbeek. 

 

Artikel 6 

De raad kan alle personen, bij wijze van uitgenodigde deskundige, aanhoren opdat die hem bij de uitvoering van zijn 
opdracht kan bijstaan. 

Artikel 7 

§1ste. - De gemeenteraadsleden kunnen als gast deelnemen aan de vergaderingen van de adviesraad. 

§2. - De gemeenteraadsleden die regelmatig op de hoogte willen worden gebracht van de werkzaamheden van de 
adviesraad, worden verzocht de voorzitter hioervan schriftelijk in kennis te stellen. De oproepingen, de verslagen van 
de vergaderingen en alle documenten die in het kader van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur aan de leden 
worden toegezonden, worden hun ook toegezonden. 

§3. - Wanneer een gemeenteraadslid formeel gemandateerd is als vertegenwoordiger van een vereniging waarvan de 
kwalificatie door de gemeenteraad relevant wordt geacht, kan hij als gewoon lid worden toegelaten. 

Artikel 8 

Het staat de leden vrij zich terug te trekken uit de adviesraad. Het ontslag wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter 
van de Raad en bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. 

Artikel 9 

Leden die niet langer voldoen aan een van de voorwaarden van dit reglement en leden die, zonder zich te 
verontschuldigen, niet hebben deelgenomen aan drie opeenvolgende zittingen van de Raad, kunnen worden geacht 
ontslag te hebben genomen. Hun ontslag kan worden uitgesproken door de gemeenteraad. 

Artikel 10 

De leden verbinden zich ertoe deel te nemen aan de werkzaamheden van de Raad in een geest van beleefdheid, in 
respect voor verschillen en het Belgisch recht. 

De gemeenteraad kan een lid dat deze geest niet respecteert, op voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen ontslaan. De betrokkene kan zich eerst schriftelijk verdedigen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

Artikel 11 

In geval van overlijden, ontslag of herroeping van een lid kan de Gemeenteraad hem of haar vervangen. Deze 
vervanging is verplicht wanneer de Commissie niet langer minimaal tien leden heeft. Het overeenkomstig deze 
afdeling benoemd lid, zetelt de ambtstermijn van het lid dat hij vervangt, uit. 

Hoofdstuk lll - Organisatie en werking van de adviesraad 

Artikel 12 

De Schepen die het dierenwelzijn in zijn bevoegdheden heeft, is de voorzitter van de Raad. 

 De voorzitter benoemt in zijn midden een vice-voorzitter en een secretaris. 

 De voorzitter roept de vergaderingen van de Raad bijeen. 

 De Voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor : 

◦ de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur ;  

◦ het voorzitten van de debatten ;  
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◦ het zorgen voor de verbinding met de gemeenteraad ;  

◦ het uitvoeren van besluiten van de adviesraad ;  

 de Voorzitter is verantwoordelijk voor de debatten en is verantwoordelijk voor het verloop van de 
vergaderingen. Hij bepaalt de agenda. Hij zorgt voor de verbinding met de gemeenteraad en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de adviesraad. 

Artikel 13 

De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen zo vaak als hij dit nodig acht en dit ten minste driemaal per jaar. Hij 
moet worden bijeengeroepen indien ten minste een derde van de leden hierom verzoekt. De oproeping wordt 
schriftelijk gedaan. Het wordt ten minste twee weken voor de vergaderdatum naar de leden thuis en/of per e-mail 
verzonden. Het bevat de agenda. Elk lid kan verzoeken om een punt op de agenda te plaatsen. 

Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging die hem heeft gemandateerd om haar 
te vertegenwoordigen, of door een ander lid van de Raad. Deze delegatie vindt plaats door middel van de volmacht 
die bij de oproeping tot een vergadering van de Raad van Bestuur is gevoegd. Een lid van de Raad van Bestuur mag 
voor dezelfde vergadering maximaal twee volmachten houden. 

Artikel 14 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter of de 
plaatsvervanger die hij of zij daartoe heeft aangewezen. 

Artikel 15 

De secretaris van de raad of de persoon die hem vervangt, stelt van elke vergadering het verslag op. Dit verslag 
vermeldt de gedane aanbevelingen, de resultaten van de aanbevelingen en de namen van alle aanwezige, 
vertegenwoordigde of uitvoerende leden. 

Artikel 16 

De aanbevelingen die in het verslag worden gedaan en vastgelegd, worden door de voorzitter van de Raad aan het 
college van burgemeester en schepenen gepresenteerd. De voorzitter stelt de leden van de Raad in kennis van het 
gevolg dat het college aan deze aanbevelingen heeft gegeven. 

Artikel 17 

Elk jaar, in de maand januari, stelt de secretaris van de Raad van Bestuur een algemeen verslag op over de activiteiten 
van de Raad van Bestuur tijdens het afgelopen jaar. 

Artikel 18 

Het gemeentebestuur stelt een ruimte ter beschikking voor de vergaderingen van de Raad en voorziet hem van het 
meubilair, de uitrusting en de documenten die nodig zijn voor zijn activiteiten. 

De uitgaven die voortvloeien uit de normale werking van de Raad worden gedekt door de gemeente. 

Artikel 19 

Elke situatie waarin dit reglement niet voorziet, valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester 
en Schepenen. 
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Le Secrétaire communal Le Bourgmestre 
 Par délégation, 

DAVID NEUPREZ DEBORAH LORENZINO 
 Echevine du Bien-être de la personne animale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


