Retributie op het opvangen van zwervende, verloren of achtergelaten dieren.
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BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn der dieren bepaalt dat
de gemeente de plicht heeft om zwervende, verloren of achtergelaten dieren op te vangen, te
verzorgen en er een onderkomen voor te zoeken. Hetzelfde artikel van deze wet bepaalt verder dat de
eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier, vergoeding verschuldigd is voor de kosten
van opname, verzorging en oppas, ongeacht of de eigenaar het dier al dan niet terugeist.
Er wordt gestreefd naar eenzelfde werkwijze voor de gemeentes binnen politiezone Geel-LaakdalMeerhout.
Argumentatie
Een gespecialiseerde dierenopvanger zal deze dienstverlening uitvoeren voor wat betreft veilig
gestelde loslopende honden en aangereden katten en factureert de kosten aan de gemeente.
Voor andere dieren kent de gemeente en de politiezone een specifieke regeling.
Het is billijk een retributie te heffen voor de kosten die de gemeente maakt bij het opvangen van
zwervende, verloren of achtergelaten dieren. Deze retributie dekt de financiële kosten van de
gemeente.
JURIDISCH KADER
• Artikel 170 §4 van de grondwet;
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
• Wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Geraamde opbrengst per jaar: er wordt gestreefd naar een nuloperatie.
AC000333 We werken samen met verschillende partners in het kader van loslopende, verloren en
verlaten dieren.
RA001221 - vergoeding dierenartsen interventies politie - € 750 per jaar
RA001222 - Samenwerking asiel - € 1.500 per jaar
VOORSTEL TOT BESLUIT
Artikel 1. Definities

§1. Een dierenopvanger is een persoon die beschikt over de nodige kennis van omgang met katten en
honden en de nodige uitrusting heeft om in naam het lokaal bestuur en na opdracht van de politie ter
plaatse te gaan om een veilig gestelde loslopende, zwervende of achtergelaten hond of een gewonde
kat op te vangen en te verzekeren van diervriendelijke verzorging, transport en bewaring en de
eigenaar tracht op te sporen.
§2. Een veiliggesteld dier is een dier dat zich niet meer op de openbare weg bevindt en/of geen
gevaar meer vormt voor de openbare veiligheid.
Artikel 2. Toepassingsgebied
§1. Gemeente Laakdal heft met ingang van heden tot en met 31 december 2025 een retributie op het
opvangen van zwervende, verloren of achtergelaten dieren.
§2. De retributie is verschuldigd door de eigenaar of de persoon die tijdelijk de verantwoordelijkheid op
zich neemt van het loslopend, zwervend, achtergelaten of gewond dier.
Artikel 3. Tarieven
De tarieven voor de activiteiten van de dierenopvanger zijn
Activiteit
Duur
Verplaatsing van de
dierenopvanger
Chiplezen (+ contacteren van de
eigenaar)
Geen leesbare chip, tattoo of
koker
Transport van het dier
In bewaring nemen van het dier
Opvang van het dier
Na 8 uren
Vanaf de derde dag
Dierenarts of vilbeluik

Tarief
35,00 euro
25,00 euro
40,00 euro
10,00 euro
15,00 euro
85,00 euro
20,00 euro per dag
Effectieve kost van een
dierenarts of vilbeluik

Artikel 4. Indexering
Vanaf aanslagjaar 2022 zal er een jaarlijkse indexering van 2% op de tarieven worden toegepast.
Artikel 5. Afrondingsregel
Het geïndexeerd tarief wordt afgerond als volgt:
• Bedragen die eindigen op 1, 2, 3 of 4 eurocent worden afgerond naar het lagere veelvoud van
10 cent.
• Bedragen die eindigen op 5, 6, 7, 8 of 9 eurocent worden afgerond naar het hogere veelvoud
van 10 cent.
Artikel 6. Wijze van betaling
De retributie moet volledig afgerekend zijn binnen de dertig dagen na toezending van de factuur.

