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Dienst Financiën - Algemeen 

 51HERNIEUWING RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE OPVANG, VERZORGING EN BEWARING 
VAN LOSLOPENDE DIEREN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet; 
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd 
door de wet van 4 mei 1995, in het bijzonder artikel 9;  
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de kredieten voorzien onder registratiesleutel 74600000/0470 van het budget 2014 en de 
daaropvolgende jaren; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
Overwegende dat volgens artikel 9 van voornoemde wet de gemeente de plicht heeft om zwervende, 
verloren of achtergelaten dieren op te vangen, te verzorgen en er een onderkomen voor te zoeken;  
Overwegende dat volgens datzelfde artikel van de wet de eigenaar van een zwervend, verloren of 
achtergelaten dier, vergoeding is verschuldigd voor de kosten van opname, verzorging en oppas, 
ongeacht of de eigenaar het dier al dan niet terugeist; 
Overwegende dat het tarief bedoeld was om de (gemiddelde) kost te recupereren van de eigenaars; 
Overwegende dat de kosten van opvang en verzorging gestegen zijn; 
Overwegende dat we slechts van een beperkt aantal eigenaars de kosten terugvorderen; 
Overwegende dat het huidige retributiereglement dd. 10 december 2012 vervalt op 31 december 2013. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Het retributiereglement voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op het 
grondgebied van de gemeente, dd. 10 december 2012, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014. 
artikel 2: 
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019 wordt 
een retributie gevestigd voor het vangen, de verzorging en de bewaring van loslopende en/of 
verdwaalde dieren.  
artikel 3: 
De retributie is verschuldigd door de, op het ogenblik van de veiligstelling, rechtmatige eigenaar of 
houder van het betrokken dier.  
artikel 4: 
Loslopende dieren zijn deze die zich hebben onttrokken aan de bewaking van de eigenaar of de 
houder ervan. Is de rechtmatige eigenaar of de houder gekend, dan is het zijn plicht het betrokken 
dier terug te nemen.  
artikel 5:  
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 30,00 euro per opvang en per dier, eventueel 

 
 



 

 

verhoogd met de werkelijke verzorgingskosten door een dierenarts, waarvan een kopie van de 
staat van onkosten bij de factuur wordt gevoegd;  
artikel 6: 
De retributie is onmiddellijk betaalbaar, op eenvoudig bericht van de gemeenteontvanger, door storting 
in de gemeentekas of door overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur.  
artikel 7: 
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen betreffende dit onderwerp, met ingang van 1 
januari 2014. 
artikel 8: 
Deze verordening wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen.  
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