Onderwerp: Politiereglement inzake dieren - roofvogels en uilen
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 28 JUNI 2018
Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Filip
Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita
Vanhove-Reekmans en Frank Vroonen, schepenen; Danny Hasevoets, Benny
Vreven, Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex
Dubois, Bart Jeuris, Peter Bollen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen, Sabine Van
de Sande en Marina Boussu, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;
Verontschuldigd: Niels Jaenen, raadslid;
De gemeenteraad
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder art. 119, 119bis en
135§2;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikels 2 en 42, 43§2 2°;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties, in het bijzonder art. 2§1, 6§1, 45 en 4§5;
Overwegende dat het houden van opvoeringen met roofvogels en uilen een
enorme groei kent. Het ongeziene succes en de groei van het verhandelen
van roofvogels is te verklaren ingevolge vertoningen van films als Harry Potter
en aanverwanten, evenals de talrijke roofvogelshows waarin valkeniers,
woestijnbuizerds, gieren, adelaars, haviken, valken, oehoes en andere grote
roofvogels gepresenteerd worden aan het publiek;
Overwegende dat deze roofvogelshows deze dieren in een omgeving brengen
waar ze niet thuíshoren. Bovendien brengt deze vorm van entertainment
gevaren met zich mee voor de openbare orde en veiligheid. Roofvogels en
uilen zijn immers wilde dieren. De opvoeringen bestaan erin dat het dier
hongerig gehouden wordt om kunstjes uit te voeren tegen beloning. Het
gedrag van een roofvogel is echter onvoorspelbaar. Zeker wanneer de houder
ervan het dier onvoldoende onder controle heeft;
Overwegende dat uitheemse en hybride roofvogels en uilen, die ontsnappen,
kunnen leiden tot faunavervalsing. Ontsnapte, uitheemse grote valken kunnen
bovendien hybridiseren met de inheemse slechtvalk. Veel roofvogelshows en
het niet professioneel houden van roofvogels en uilen leidt bovendien tot
onnodig veel dierenleed. Roofvogels hebben specifieke zorgen nodig,
waarvan particulieren niet altijd goed op de hoogte zijn. Vaak zijn de vogels
gehuisvest in totaal onaangepaste omstandigheden (zoals te kleine kooien,
onaangepaste voeding, …);
Overwegende dat de regelgeving omtrent het houden en opvoeren van
roofvogels uitermate beperkt is. Een officiële registratie van roofvogelhouders
ontbreekt. Huidige registers catalogeren enkel beschermde soorten (CITES en
soortenbesluit), zodat aantallen bij hobbyisten niet consequent worden
opgevolgd;
Overwegende het unaniem gunstig advies van de GALA d.d. 29 mei 2018;

Overwegende dat het KB van 5 mei 2008 houdende de bestrijding van aviaire
influenza regels oplegt voor samenkomst van pluimvee en andere in
gevangenschap gehouden vogels.
Besluit.
eenparig
Artikel 1:
Het is verboden om op locaties met een openbaar karakter in gevangenschap
gehouden roofvogels en uilen tentoon te stellen of om deze dieren op welke
wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Dit verbod is niet van
toepassing op vrijlatingen van wilde roofvogels of uilen na revalidatie door de
erkende Vogelcentra voor Vogels en Wilde dieren (VOC's).
Artikel 2:
Onverminderd de richtlijnen opgenomen in dit besluit, dient elke samenkomst
van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels te voldoen aan
de gestelde voorwaarden conform het KB van 5 mei 2008 houdende de
bestrijding van aviaire influenza.
Artikel 3:
De inbreuken op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel 119bis van de
Gemeentewet, voor zover wetten, besluiten, decreten, algemeen en
provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen voorzien. Bij
het bepalen van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met de
ernst van de inbreuk en met eventuele herhaling.
Artikel 4:
Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel
186 en 187 van het Gemeentedecreet. Een eensluidend afschrift van deze
verordening zal worden overgemaakt aan:
 De Bestendige Deputatie, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt;
 De griffie van de rechtbank van eerste aanleg, Afdeling Hasselt,
Parklaan 25 bus 2 te 3500 Hasselt;
 De griffie van de rechtbank van eerste aanleg, Afdeling Tongeren,
Vrijthof 2 te 3700 Tongeren;
 De griffie van de politierechtbank, Afdeling Hasselt, Parklaan 25 bus 4
te 3500 Hasselt;
 De griffie van de politierechtbank, Afdeling Tongeren, Kielenstraat 22
bus 3 te 3700 Tongeren.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan:
 De politiezone kanton Borgloon, Ervaert 2 te 3840 Borgloon
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