PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 .
Aanwezig:
Kris Swinnen, Voorzitter van de raad
Jo Roggen, Burgemeester
Chris Jamar, Erik Soors, schepenen
Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Kevin Huybrechts,
Nadia Najem, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen, gemeenteraadsleden
Herman Stiers, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Roland Strouven, Elke Allard, schepenen
In openbare zitting
Retributie voor de opvang en bewaring van loslopende dieren.
De gemeenteraad
Juridische basis:
1. Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid art. 40 § 3 en 286 § 1,1°.
2. De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 9.
3. De financiële toestand van de gemeente.
Voorgaande:
1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 maart 2019 houdende
‘Samenwerking met het asiel van Sint-Truiden’.
2. De gemeenteraadsbeslissing dd. 29 april 2019 houdende ‘Samenwerking met het asiel van SintTruiden’.
3. Het protocol betreffende de samenwerking tussen de gemeente Geetbets en de vzw Dierenvrienden
Sint-Truiden.
Probleemstelling:
De gemeente heeft volgens artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren de plicht om zwervende, verloren of achtergelaten dieren toe te vertrouwen aan een
persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting kan verzekeren of een dierenasiel.
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.
Motivering:
In het protocol betreffende de samenwerking tussen de gemeente Geetbets en de vzw Dierenvrienden
Sint-Truiden zijn beide partijen overeengekomen dat de kost per oproep € 85,00 bedraagt. Deze kost
wordt maandelijks via een onkostennota bezorgd aan de gemeente.
Om de interventiekosten terug te vorderen van de eigenaar of houder van het dier kan er een retributie
geheven worden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.
Er wordt voor de periode van 29 april 2019 tot 31 december 2024 een retributie geheven voor de
terugvordering van de interventiekosten die op het grondgebied van de gemeente Geetbets gemaakt
werden teneinde de zwervende, achtergelaten of loslopend dieren over te brengen hetzij naar de eigenaars
van de dieren, hetzij naar het dierenasiel.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de, op het ogenblik van de veiligstelling, rechtmatige eigenaar of
houder van het betrokken dier.
Artikel 3.
Loslopende dieren zijn deze die zich onttrokken hebben aan de bewaking van de eigenaar of de houder
ervan.
Is de rechtmatige eigenaar gekend, dan is het zijn plicht het betrokken dier terug te nemen.
Artikel 4.
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op € 85,00 per oproep.
De vaste interventiekost wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari van het kalenderjaar, volgens de
formule:
Basishuurprijs x nieuw indexcijfer
Aanvangsindexcijfer
Het aanvangsindexcijfer is de consumptieprijsindex van december 2018 (basis: 108,22).
Het nieuwe indexcijfer is de consumptieprijsindex van de maand december voorafgaand aan het
werkingsjaar (in 2020: december 2019).
Artikel 5.
De retributie is, op eenvoudig verzoek van de financieel directeur, betaalbaar op de rekening van het
gemeentebestuur, na ontvangst van een overschrijvingsformulier met gestructureerde mededeling.
Artikel 6.
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende
overheid.
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