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Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur,

De nieuwe gezelschapsdieren (doorgaans aangeduid met het acroniem NGD) zijn
gezelschapsdieren die niet tot de gebruikelijke soorten zoals honden en katten behoren. Deze
categorie dieren omvat een aantal zeer gevarieerde, al dan niet exotische soorten zoals kleine
zoogdieren, knaagdieren, reptielen, vissen, vogels, spinachtigen…
Bepaalde NGD zijn gevaarlijk voor de mens, met risico op al dan niet giftige beten, schrammen en de
overdracht van ziektes op de mens.
Het doel van deze brief is enerzijds te herinneren aan de wettelijke bevoegdheden van de politie- en
brandweerdiensten in deze materie en anderzijds de gemeenten aan te moedigen om
overeenkomsten te sluiten met gespecialiseerde diensten ongeacht of het gaat om brandweerdiensten
of privépersonen.

De richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale
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politie van 1 december 2006 preciseren hieromtrent: « De politiediensten doen een beroep op
gespecialiseerde diensten met het oog op het vangen en onderbrengen van verwaarloosde of
gevaarlijke dieren». « Uitsluitend met het oog op een grotere efficiëntie kan de interventieploeg
evenwel beslissen om de dieren zelf te vangen en/of in te staan voor de eerste tijdelijke opvang bij
gemeente of politie. » (Punt VI.4 Reactie op het vrij rondlopen van verwaarloosde of gevaarlijke
dieren).
De brandweer heeft als opdracht om bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen
te allen tijde personen bij te staan en goederen te beschermen (artikel 1 van de wet van 31 december
1963 betreffende de civiele bescherming.) Het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de
opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de
civiele bescherming, preciseert dat de opsporing en bevrijding van personen en dieren in gevaarlijke
situaties tot de opdrachten van de openbare brandweerdiensten behoort.
Aangezien de dieren worden beschouwd als een goed dat toebehoort aan de personen en gelet op de
hiervoor vermelde bepalingen, wordt de bevoegdheid van de brandweer voor de redding van dieren
en in het bijzonder de NGD vastgesteld. De NGD kunnen immers een gevaar betekenen voor de
personen, maar ook voor zichzelf wanneer ze zich buiten hun natuurlijke omgeving bevinden.
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De politieagenten nemen ten aanzien van de gevaarlijke of verlaten dieren alle nodige
beveiligingsmaatregelen om een einde te maken aan hun rondzwerven (artikel 24 van de wet van 5
augustus 1992 op het politieambt). De dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de
lichamelijke integriteit van de personen en de veiligheid van goederen kunnen, in een voor het publiek
toegankelijke plaats, door een politieambtenaar, met het oog op de handhaving van de openbare rust,
aan de eigenaar, aan de bezitter of de houder onttrokken worden, die er niet langer vrij over kan
beschikken (artikel 30 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt).
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I. Opdrachten van de politie- en brandweerdiensten

Sommige brandweerdiensten beschikken al over een gespecialiseerde ploeg voor de vangst van die
dieren en een opleiding terzake wordt hen aangeboden.

II. Overeenkomst met de gespecialiseerde diensten
De genoemde richtlijnen van 1 december 2006 dragen de gemeenten op om overeenkomsten af te
sluiten met de gespecialiseerde diensten die, qua technische uitvoering ter zake en qua materiaal
voor het vangen en onderbrengen van deze dieren beter uitgerust zijn dan de politie.
Lokale initiatieven werden genomen en hebben geleid tot de vorming van gespecialiseerde teams. Het
Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid werkt momenteel een operationele procedure uit voor de
interventies van de brandweer inzake de nieuwe gezelschapsdieren.
Ik benadruk de noodzaak voor de gemeenten om maatregelen te treffen op dit vlak, aangezien het
fenomeen van het bezit van exotische dieren in omvang kan toenemen.
Ik stel voor aan de gemeenten die over een brandweerdienst verschikken om zich te informeren bij
hun brandweerdienst om te weten of deze over een gespecialiseerde ploeg beschikt of deze de
intentie heeft een dergelijke ploeg op te richten, rekening houdend met het feit dat het Federale
kenniscentrum een specifieke opleiding organiseert voor de civiele veiligheid.
Ik verzoek de gemeenten om overeenkomsten af te sluiten met gespecialiseerde diensten.
Naargelang het geval kan het gaan over een gespecialiseerde dienst van de brandweer, van de
politie, of een privépersoon of een (privé) bedrijf. Enerzijds is het aangewezen de samenwerking
tussen verschillende diensten van eenzelfde gemeente te privilegiëren, anderzijds moet de wetgeving
inzake overheidsopdrachten toegepast worden.
Ter herinnering, de gemeenten die de interventies met betrekking tot NGD wensen te factureren aan
de begunstigden, dienen dit op te nemen in hun retributiereglement.
In bijlage bij deze omzendbrief voeg ik een modelovereenkomst.
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Ik zou het op prijs stellen indien u deze omzendbrief zou willen doorgeven aan alle gemeenten van uw
provincie.

BIJLAGE
Overeenkomst inzake « NGD »-interventies
Tussen, enerzijds,
De gemeente …………………………………, vertegenwoordigd door de burgemeester
………………………….. handelend na de beraadslaging van de gemeenteraad van
…………………………..
hierna « de Gemeente » genoemd

en, anderzijds, (Schrappen wat niet past)
De gemeente …………………………………, vertegenwoordigd door de burgemeester
………………………….. handelend na de beraadslaging van de gemeenteraad van
…………………………..
of
de gespecialiseerde dienst, ........................................., met zetel te …………………………, geldig
vertegenwoordigd door mevrouw/de heer …… (naam + titel)
………………………………….
hierna « de Gespecialiseerde dienst » genoemd

Gelet op artikel 1 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
Gelet op de artikelen 24 en 30 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
Gelet op de richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de
lokale politie van 1 december 2006;
Gelet op de wet op het natuurbehoud van 12 juli 1973 en haar uitvoeringsbesluiten.

Voorwerp van de overeenkomst
Artikel 1. Deze overeenkomst betreft de interventies waarbij Nieuwe Gezelschapsdieren zijn
betrokken.

Definities
Artikel 2. Onder « Nieuwe gezelschapsdieren » wordt verstaan: de gezelschapsdieren die niet tot de
gebruikelijke soorten zoals honden en katten behoren. Deze categorie dieren omvat een aantal zeer
gevarieerde, al dan niet exotische, soorten zoals kleine zoogdieren, knaagdieren, reptielen, vissen,
vogels, …

Rechten en plichten van de partijen
Artikel 3. De Gespecialiseerde dienst engageert zich om te interveniëren op vraag van de Gemeente
voor het vangen en/of opvangen van de NGD en dit zo snel mogelijk.
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Wordt het volgende overeengekomen:
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Overwegende dat de nieuwe gezelschapsdieren (NGD) een gevaar kunnen betekenen voor de mens;
Overwegende dat de interventies inzake de NGD de interventie vereisen van gespecialiseerde
diensten op het vlak van personeel en materiaal;

Hij engageert zich tot het respecteren van de internationale, nationale en regionale regelgeving met
betrekking tot het natuurbehoud en de beschermde diersoorten.
Facturering
Artikel 4. De Gespecialiseerde dienst factureert zijn interventie / factureert niet aan de gemeente.
Indien zijn interventie betalend is, wordt de prijs ervan als volgt vastgelegd:
……………………………………………………………………………………………………………………….

Inwerkingtreding, duur en verbrekingsmogelijkheden van deze overeenkomst
Artikel 5. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur.
Elk van de partijen kan deze overeenkomst opzeggen per ter post aangetekend schrijven tegen
afgiftebewijs gericht aan de andere partij en middels een opzegtermijn van 3 maanden. De
opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de ontvangst
van de aangetekende brief.
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening door de twee partijen.
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij elke partij een origineel exemplaar heeft ontvangen, te

Voor ……………………

De burgemeester
…………………………………………….

………………………………………………..
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Voor de gemeente …………………
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………………………………., op …./…../……..

