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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 14 december 2020
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, Jan Van Hee,
raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
Openbare zitting
4.

Goedkeuren retributiereglement betreffende verwerking van dode dieren

DE RAAD,
•
•
•

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren;
Overwegende dat volgens deze wet de eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier
de vergoeding is verschuldigd voor de opname, de verzorgings- en de hoedekosten ongeacht of de
eigenaar het dier al of niet terugeist;
• Overwegende het collegebesluit van 23/10/2020 betreffende de goedkeuring van de interne
procedure bij opvang dode of gewonde dieren;
• Overwegende dat wordt voorgesteld om voor de verwerking van dode dieren door de gemeente
een retributie vast te stellen;
• Overwegende dat dode dieren op openbaar domein worden opgehaald door dienst openbare
werken;
• Overwegende dat een dood dier (niet eigen dier) gevonden op privéterrein, de
verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het perceel om te verwerken en de kosten hiervoor
hoog kunnen oplopen;
• Overwegend dat de gemeente deze personen de kans geven het dier over te dragen aan de dienst
openbare werken;
• Overwegende dat wilde dieren die niet gestorven zijn door aanrijding of jachtactiviteiten, worden
opgehaald door gespecialiseerde diensten;
• Overwegende dat er vroeger geen chiplezer aanwezig was op de dienst openbare werken
waardoor de eigenaars van de dieren niet konden worden geïdentificeerd;
• Overwegende dat de eigenaars van de opgehaalde dode dieren de keuze hebben om het dier op te
halen of om het dier te laten verwerken door de gemeente;
• Overwegende dat het voor de burger een meerwaarde is om de retributie voor de verwerking van
dode dieren vast te leggen;
• Overwegende dat de effectieve verwerking van de dode dieren gebeurt door een gespecialiseerde
firma;
• Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART.1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2021 voor onbepaalde duur, een
retributie op de verwerking van dode dieren.
ART. 2
Bepaalt dat de retributie voor de verwerking van een dood dier wordt vastgesteld op 50,00 euro.

ART.3

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van een dier dat dood gevonden is op het openbaar
domein en indien deze wenst dat het dier opgehaald wordt door een erkende verwerker.
ART.4
De eigenaar van een perceel waar een niet eigen dood dier gevonden wordt, kan zijn
verantwoordelijkheid voor de verwerking overdragen aan de gemeente. Zo kan de eigenaar van het
dier worden opgespoord.
ART. 5
Ook in dit geval is de retributie verschuldigd door de eigenaar van het dier, indien deze wenst dat het
dier opgehaald wordt door een erkende verwerker.
ART. 6
De betaling van de retributie gebeurt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van factuur. Bij wanbetaling zal
de retributie burgerrechtelijk worden ingevorderd.
ART. 7
De gemeente staat niet in voor de verwerking van dode dieren in andere dan de bovenvermelde
situaties.
ART.8
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit:
- dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
- dienst openbare werken ( openbarewerken@berlare.be)
- dienst financiën (financiën@berlare.be)
ART.9
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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voorzitter
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