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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven,
Anita Horions, Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens,
Ann Kauffmann, Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax en Sofie Monsieurs, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Retributiereglement voor de opvang en bewaring van loslopende dieren.
Aanleiding en doel
Een retributiereglement voor de opvang en bewaring van loslopende dieren biedt de mogelijkheid om kosten van
opvang en bewaring van loslopende dieren door te rekenen aan de eigenaars van de betrokken dieren.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het gecoördineerd politiereglement inzake de beteugeling van overlast, zoals vastgesteld door de gemeenteraad
Neerpelt op 19 september 2005 en door de gemeenteraad van Overpelt op 29 september 2005.
De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, en latere wijzigingen.
Motivering
De gemeente heeft volgens artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn
der dieren de plicht heeft om zwervende, verloren of achtergelaten dieren op te vangen, te verzorgen en er een
onderkomen voor te zoeken.
Volgens datzelfde artikel is de eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier, een vergoeding
verschuldigd voor de kosten van opname, verzorging en oppas, ongeacht of de eigenaar het dier al dan niet
terugeist.
Loslopende honden en andere loslopende dieren kunnen de veiligheid in het gedrang brengen en als een overlast
worden beschouwd.
Er moet wel een diervriendelijke opvang verzekerd worden.
Het is billijk om van wanbetalers, na een eerste kosteloze herinnering, een bijdrage te vragen in de kosten van de
invorderingsprocedure in geval van uitblijvende betalingen.
Er dient bepaald te worden welke administratie-, aanmanings- en vervolgingskosten zullen aangerekend worden in
geval van niet – betaling van niet – betwiste facturen
Stemming
Aantal ja-stemmen: 26.
Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Leon Alders, Kim Strzebonski en Benny Bax.
BESLUIT:
Artikel 1.Er wordt een retributie gevestigd ten laste van de eigenaars van loslopende honden en andere loslopende dieren
die overlast kunnen veroorzaken of de veiligheid in het gedrang kunnen brengen. 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 2.De retributie is verschuldigd door degene die op het ogenblik van de veiligstelling rechtmatige eigenaar of houder is
van het betrokken dier.
Artikel 3.De retributie oor het op angen an loslopende honden en andere loslopende dieren
per gevangen dier.

ordt astgesteld op € 50,00

Artikel 4.De retributie oor het be aren an het dier ordt astgesteld op € 8,00 per begonnen dag. Deze retributie staat los
van de vergoeding die de eigenaar of houder volgens artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 verschuldigd is voor
de eventuele kosten van opname, verzorging en oppas in het asiel. Deze kosten worden volgens voormelde wet door
het asiel gevorderd. Indien de gemeente de kosten aan het asiel vergoedt, heeft de gemeente het recht deze terug
te vorderen van de eigenaar of houder van het betrokken dier.
Artikel 5.De retributie is onmiddellijk betaalbaar en wordt bij de rechtmatige eigenaar of de houder van het dier ingevorderd.
Artikel 6.Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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