
Statuten Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen (ADA) 

Artikel 1 - Oprichting  

Een stedelijk adviesraad voor dierenwelzijn wordt opgericht in de stad Antwerpen en als 

zodanig erkend door het stadsbestuur. 

Artikel 2 - Doelstellingen  

De adviesraad dierenwelzijn heeft volgende doelstellingen: 

1. een overlegplatform te zijn voor de verschillende actoren zodat de acties beter 

gestroomlijnd kunnen worden en de samenwerking vlotter en efficiënter kan verlopen. 

2. het verstrekken van adviezen aan het stadsbestuur rond diergerelateerde thema's. 

3. een denktank te zijn zodat meer structurele oplossingen naar voren kunnen geschoven 

worden. 

Artikel 3 - Bevoegdheden  

1. De adviesraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren over 

alle zaken op stedelijk niveau die dierenwelzijn aanbelangen. 

2. Het college, de gemeenteraad en stedelijke diensten kunnen adviezen vragen, waarbij 

kan verzocht worden om deze binnen een bepaalde vooropgestelde tijd te formuleren. 

3. De adviesraad verleent zijn medewerking aan het stadsbestuur in verband met 

sensibiliserings- en voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot dierenwelzijn. 

4. De adviesraad bevordert onderling overleg en samenwerking tussen de 

belanghebbende actoren om de doelstellingen te verwezenlijken. 

Artikel 4 - Samenstelling van de raad  

De raad voor dierenwelzijn bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

De stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers van dierenrechten- en 

dierenbeschermingsorganisaties met als actieterrein het Antwerpse grondgebied, organisaties 

die eerder overkoepelend werken, maar toch relevantie hebben voor de werking op het 

Antwerps grondgebied. Elke organisatie heeft één stem en duidt één afgevaardigde en één 

plaatsvervanger aan. Daarnaast kunnen ook individuen met een bijzondere expertise op het 

gebied van dierenwelzijn stemgerechtigd lid worden van de adviesraad. 

Ten hoogste twee derde van de vertegenwoordigers van de stemgerechtigde leden mag van 

hetzelfde geslacht zijn. 

De stemgerechtigde leden van de raad kiezen in hun midden een voorzitter, ondervoorzitter en 

secretaris. 

Niet-stemgerechtigde leden zijn de schepen voor dierenwelzijn, de vertegenwoordiger van de 

dienst dierenwelzijn van de bedrijfseenheid samen leven en ad hoc deelnemers van de 

adviesraad. Het aantal leden zonder stemrecht blijft beperkt tot maximaal de helft van het 

aantal stemgerechtigde leden. 



Nieuwe leden worden aangenomen met meerderheid van stemmen door de adviesraad zelf. 

Artikel 5 - Adviezen  

De adviezen waarvan sprake in de artikelen 2 en 3 worden aangenomen met een gewone 

meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem 

van de voorzitter beslissend. 

Artikel 6 - Werkgroepen  

Binnen de raad kunnen werkgroepen opgericht worden die rond duidelijk afgebakende 

thema's voorstellen formuleren. In deze werkgroepen kunnen afgevaardigden van organisaties 

en diensten zetelen die willen meewerken. De werkgroepen brengen verslag uit aan de 

adviesraad. 

Artikel 7 - Vergaderingen  

De adviesraad dierenwelzijn vergadert minimaal twee keer per jaar. 

Agenda, datum en locatie worden minstens drie weken op voorhand schriftelijk of per mail 

bekend gemaakt aan de leden. 

Artikel 8 - Externe deskundigen  

Op voorstel van de adviesraad en/of de voorzitter kunnen externe deskundigen en 

ervaringsdeskundigen tijdelijk uitgenodigd worden op de vergaderingen van de adviesraad en 

in de werkgroepen. 

Artikel 9 - Verslaggeving  

De verslagen van de adviesraad worden binnen de veertien dagen na de vergadering 

verzonden naar de leden. Bemerkingen op het verslag moeten schriftelijk binnen een termijn 

van veertien dagen na ontvangst van het verslag van de adviesraad toegestuurd worden aan de 

dienst dierenwelzijn van de bedrijfseenheid samen leven en aan het secretariaat van de 

adviesraad.  

De verslaggeving van de werkgroepen wordt ten laatste 14 dagen na de vergaderingen aan de 

voorzitter doorgegeven. Het secretariaat van de adviesraad  verzorgt de verspreiding naar de 

leden van de werkgroep en adviesraad. 

De verslagen en einddocumenten van de adviesraad dierenwelzijn worden meegedeeld aan de 

gemeenteraad. 

Artikel 10 - Gevolg van de adviezen  

De dienst dierenwelzijn van de stad Antwerpen licht de adviesraad zo spoedig mogelijk 

schriftelijk in van het gevolg dat door college en/of gemeenteraad werd gegeven aan zijn 

adviezen. Indien het advies niet opgevolgd werd zal de motivatie van deze beslissing hierin 

vermeld worden. 



Artikel 11 - Huishoudelijk reglement  

De adviesraad dierenwelzijn kan nadere regels inzake zijn interne werking vastleggen in een 

huishoudelijk reglement. Bepalingen van dit huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn 

met de statuten. 

Het huishoudelijk reglement wordt ter kennisneming aan het college van burgemeester en 

schepenen voorgelegd.  

Artikel 12 - Wijziging van de statuten  

De statuten van de adviesraad dierenwelzijn kunnen enkel gewijzigd of aangevuld worden 

door de gemeenteraad. Wel kunnen wijzigingen of aanvullingen van de statuten steeds 

worden voorgesteld door de adviesraad. 

Artikel 13 - Duur en ontbinding  

De adviesraad dierenwelzijn is opgericht voor onbepaalde duur. De eventuele ontbinding 

ervan behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en is enkel mogelijk na overleg met de 

adviesraad. 

 


