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Advies van de Raad voor Dierenwelzijn 

Betreffende de overdracht van de bevoegdheid van dierenwelzijn naar de Gewesten (05/06/2012) 
 
De Staatshervorming voorziet een overdracht van de bevoegdheid van dierenwelzijn naar de Gewesten. Het is 
in dat verband dat de Raad voor Dierenwelzijn zijn advies verleent over  de organisatie van deze bevoegdheid 
en meer in het bijzonder over de rol die hij hierin speelt alsook over de werking van de diensten: 
 
De Raad voor dierenwelzijn onderstreept het belang van een onafhankelijk multidisciplinair orgaan waarin 
naast wetenschappers alle geledingen van de maatschappij vertegenwoordigd zijn, zodat aan de bevoegde 
overheid onderbouwd advies verleend wordt vanuit de bezorgdheid voor het dierenwelzijn. Zijn 
onafhankelijkheid is een troef.  

 
De huidige Raad geldt in zijn werking en activiteiten momenteel als een voorbeeld, ook op het Europese 
niveau. Het is de enige Raad voor dierenwelzijn binnen de Europa die permanent kan steunen op twee 
voltijdse wetenschappelijke medewerkers die ervoor borg staan dat de adviezen steeds gebaseerd zijn op de 
meest recente wetenschappelijke inzichten. 

 
Om deze reden wenst de Raad dan ook dat dit onafhankelijk adviesorgaan op het federale niveau behouden 
blijft, en onder de bevoegdheid van een federale minister gebracht wordt, zonder daarbij te willen raken aan de 
autonomie van de Gewesten inzake verwerking en toepassing van de adviezen. Dit garandeert bovendien dat 
er binnen de federale staat gecoördineerd te werk gegaan wordt en dat nutteloze herhaling van onderzoek 
vermeden wordt. Indien dit niet mogelijk blijkt dringt de Raad erop aan dat  de Gewestelijke entiteiten zouden 
beroep doen op een adviserend orgaan met een vergelijkbare wetenschappelijke en logistieke ondersteuning 
en met vergelijkbare vertegenwoordiging van de verschillende vertegenwoordigers van de maatschappij
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Voor wat betreft de werking van de diensten belast met het dierenwelzijn is de Raad bezorgd dat de 
regionalisering door de versnippering van mensen en middelen zowel op vlak van normering als op vlak van 
controles een verminderde slagkracht zal veroorzaken. De Raad is daarom van oordeel dat deze diensten 
binnen de Gewesten als een volwaardige eenheid moeten blijven bestaan en niet verder verspreid en dus 
versnipperd worden worden binnen de gewestelijke diensten. De integratie van deze bevoegdheid in 
bestaande diensten moet door synergieên leiden tot een krachtdadiger normerend en controlerend beleid op 
vlak van dierenwelzijn
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1
 Boerenbond en FWA nemen akte van de keuze dat het beleid geregionaliseerd wordt en gaan ervan uit dat 

dit dan ook uitgevoerd moet worden. Het is dus aan de gewesten om volwaardige adviesraden uit te bouwen.  
 
2
 Hierover zijn boerenbond en FWA van mening dat eerder moet gekeken worden naar een streven naar een 

goede integratie binnen bestaande diensten, desnoods met versnippering. Hier primeert voldoende mensen 
en middelen te hebben om op performante wijze controle uit te voeren in de diverse sectoren. Een integratie 
van de controles binnen bestaande controlemechanismen is belangrijk omwille van efficiënte inzet van 
middelen en om multiplicatie van controles in de veehouderij te vermijden. 
 


