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Aanwezig: Dames en Heren: Buekers Paul, Burgemeester-Voorzitter; Raemaekers,
Vanleeuw, Pauly, Vandersmissen en Vandenrijt, Schepenen; Appeltans, Vanuytrecht, Gruyters, Spooren, Bogaert, Meys-Hermans, Stevens, Vanholst, Stiers, Ector, Moyaers, Boesmans, Laenen en Grosemans Raadsleden en Creten Nathalie,
Stadssecretaris.

PROVINCIE
LIMBURG

———————————————

————————
ARRONDISSEMENT
HASSELT

Goedkeuring politiereglement op het
houden van dieren.
__________

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op artikel 42 en 43, par. 2, 5° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 252 en 253
betreffende het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse
Gewest;
Gelet op de wet d.d. 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn
van dieren, gewijzigd door de wet van 26 maart 1993 en 4 mei 1995;
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn
der dieren, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2007;
Gelet op de artikelen 7, 28, 38, 42 en 43 van het Strafwetboek;
Gelet op de artikelen 1382 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek;
Gelet op het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen;
Gelet op de meldingen van verwaarloosde dieren in open lucht tijdens de winterperiode en de nood die er bestaat om aan deze dieren een adequate huisvesting en een
beter bezorgen te geven;
Gelet op het KB van 17 november 1994 betreffende de identificatie en de registratie van honden, gewijzigd bij KB van 19 augustus 1998;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Herk-de-Stad d.d. 10 januari 1994 en
7 juli 2003 houdende het politiereglement m.b.t. “Pitbulls en Terriers” en “ Honden op openbare plaatsen”;
Gelet op de ontwerp-besluiten van de Vlaamse Regering van 2 april 2010
- vrijstelling vergunning;
- meldingsplicht.
Overwegende dat er, door middel van de introductie van een muilkorf, op een preventieve wijze opgetreden wordt;

Overwegende dat er ieder jaar in Herk-de-Stad bijtincidenten voorkomen;
Overwegende dat er bij de politiezone “West-Limburg” meldingen van agressieve
honden werden genoteerd;
Overwegende dat er op federaal niveau geen wetgeving bestaat rond het thema
‘gevaarlijke’ honden;
Overwegende dat destijds een lijst werd opgesteld met 13 gevaarlijke honden maar
dat deze door de Raad van State vernietigd werd;
Overwegende dat in het belang van de openbare rust, de reinheid, de gezondheid en
de veiligheid zekere schikkingen moeten getroffen worden ten aanzien van dieren
op openbare plaatsen en openbare wegen;
Overwegende de problematiek van de interactie tussen mens en dier en erkennende
de noodzaak aan educatie en voorlichting van de bevolking inzake de oorzaken en
gevolgen van bepaalde gedragingen en handelingen van beiden;
Gelet op het reglement op het houden van dieren dat principieel werd goedgekeurd
in het CBS dd. 16 augustus 2010;
Naam en voornaam

Voor

Buekers Paul
Raemaekers Magda
Vanleeuw Mark
Pauly Danny
Vandersmissen Gert
Vandenrijt Noël
Appeltans Laurens
Vanuytrecht Louis
Gruyters Bart
Spooren Hugo
Bogaert Johan
Meys-Hermans Lucille
Stevens Stephan
Vanholst Sara
Stiers Merja
Ector Guido
Moyaers Bert
Boesmans Jos
Laenen Michel
Grosemans Karolien

√
√
√
√
√
√

Tegen

Onthouding

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Overwegende dat de volstrekte meerderheid van de leden zich derhalve uitspreekt
voor de goedkeuring van volgend besluit;
BESLUIT met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen:

Artikel 1.
Navolgend reglement goed te keuren.
REGLEMENT OP HET HOUDEN VAN DIEREN
HOOFDSTUK I: DEFINITIES
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. Openbare plaatsen of dito domeinen zijn eigendommen van een openbare
instantie. Ook private plaatsen die publiek toegankelijk zijn vallen onder deze
terminologie.
2. Recipiënt: elk middel geschikt voor het verwijderen van uitwerpselen van
dieren.
3. Gezelschapsdieren: zijn dieren die de mens in of rond het huis houdt en die
door hen worden verzorgd. Tot deze categorie behoren onder meer honden,
katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven, reptielen, vissen, enz.
Konijnen, kalkoenen, kippen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en
fazanten kunnen ook gezelschapsdieren zijn, indien er geen commerciële
opbrengst, zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden,
aan verbonden is.
4. Nutsdieren: zijn dieren met een commerciële opbrengst. Uitzondering hierop
vormen de vrijetijdspaarden die als semi-gezelschapsdieren kunnen aanzien
worden.
5. Semi-gezelschapsdieren: zijn dieren die niet tot de categorie van de nutsdieren
en gezelschapsdieren behoren, doch die gehouden worden als hobby- en
vrijetijdsdieren. Het gaat hierbij o.a. over paarden, schapen, geiten, duiven,
sierkippen enz.
6. Schuthok of schuilhok: is een tochtvrij hok waar dieren droog kunnen liggen en
vooral beschut zijn tegen zon en regen. Het schuilhok heeft houten wanden,
heeft een hoogte van maximaal 3 m en heeft minstens één open zijde. Zie
bestemmingsvoorschriften Gewestplannen. conform de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en haar uitvoeringsbesluiten ( besluiten Vlaamse
Regering, de omzendbrieven en de bestemmingsvoorschriften
Gewestplannen,……).
7. Stalling is, anders dan een schuilhok, een omsloten en overdekte ruimte, een
houten of stenen gebouw dat dient tot verblijf van weidedieren en waarin één
of meerdere dieren tijdelijk of permanent kunnen verblijven en/of gehuisvest
worden. Een stalling mag worden voorzien van bergruimte voor voeder en
andere nuttige bijhorigheden, waaronder materiaalberging voor het onderhoud
van de weide(n) en/of verzorging van de dieren, beperkte mestopslag, enz. Zie
bestemmingsvoorschriften Gewestplannen. conform de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en haar uitvoeringsbesluiten ( besluiten Vlaamse
Regering, de omzendbrieven en de bestemmingsvoorschriften
Gewestplannen,……).
8. Ren: is een verblijfplaats van een hond waar deze omwille van huisvesting
en/of veiligheid kan verblijven. Een permanente ren beschikt over een
nachthok.

9. Gevaarlijke hond: kwaadaardige en agressieve hond. Gevaarlijke honden zijn
o.a. honden van rassen die gefokt worden om te vechten en te doden, honden
die zijn gefokt op ongecontroleerde agressie. Die honden zijn een gevaar voor
onze samenleving. Ze kunnen ieder moment een mens, hond, kat of ander dier
ernstig verwonden of doden. Gevaarlijke honden worden vaak met agressie in
verband gebracht. Agressie is de meest ernstige gedragsstoornis waarmee
hondenbezitters kunnen geconfronteerd worden. Agressie bij honden komt niet
enkel voor bij gevechtshonden; een groot aantal dat verkeerd werd opgevoed
kan agressief gedrag vertonen. Er is in casu sprake van gevaarlijke honden
indien duidelijk agressie en abnormaal kwaad gedrag kan worden
waargenomen.
10. Bijtincident: elk voorval waarbij agressieve handelingen (bijten) schade
veroorzaken aan derden (mensen, dieren, materiele goederen enz.) en die
veroorzaakt zijn door een dier waarover de eigenaar of opzichter de
verantwoordelijkheid draagt.
11. Drinkvoorziening: gedurende het hele jaar moet er in de weide een zichtbare
drinkvoorziening aanwezig zijn met voldoende drinkbaar water.
12. Eigenaar/opzichter wordt in dit reglement gelijkgesteld met bewaker,
begeleider, bezitter of de houder van het dier of hond.

HOOFDSTUK II: HOUDEN VAN DIEREN - ALGEMEEN
Artikel 2
Elke eigenaar is verantwoordelijk voor de gevolgen van het gedrag van zijn of haar
dier. De eigenaar/opzichter van een dier moet in staat zijn om het dier ten allen
tijde onder controle te kunnen houden.
Artikel 3
§. 1 Indien een gezelschapsdier niet binnen in huis wordt gehouden moet het in een
ren of kooi geplaatst worden waarbij de veiligheid en gezondheid van het dier
worden gegarandeerd. De constructie van de ren of kooi moet zo zijn opgevat
dat ontsnappen van het dier onmogelijk is.
§.2 Een gezelschapsdier dat buitenshuis wordt gehouden moet over een slaap- en
nachthok beschikken dat bestendig is tegen de meeste vormen van extreme
weersomstandigheden (regen, sneeuw, wind, vorst, hitte, enz.) De grootte
van het slaap- en nachthok moet in verhouding staan tot de fysieke eigen
schappen van het dier.
§.3 Houders van nutsdieren, semi-gezelschapsdieren en gezelschapdieren zijn
verplicht om in alle omstandigheden te zorgen dat hun dieren in behoorlijke
omstandigheden gehouden en geherbergd worden. De houders van deze dieren
zijn verplicht te zorgen dat de dieren zich kunnen beschermen tegen koude,
regen, wind en zon in een stalling, een schuthok of onder een natuurlijke
beschutting. Indien deze dieren permanent buiten verblijven dient men te
zorgen voor een schuthok dat conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en haar uitvoeringsbesluiten ( besluiten Vlaamse Regering, de
omzendbrieven en de bestemmingsvoorschriften Gewestplannen,……).wordt
opgericht. Uitzondering wordt gemaakt voor grotere aantallen nutsdieren die
buiten verblijven. In voorkomend geval is het oprichten van schuthokken niet

opportuun en worden de dieren best op stal gezet. Bestaande stallen aan
loopweiden worden gedurende de dag opengesteld. De stallingen en het
schuthok dienen behoorlijk ingericht en onderhouden te worden en geschikt te
zijn voor alle aanwezige dieren.
§. 4 Houders van dieren zijn ertoe gehouden steeds voldoende drinkbaar water ter
beschikking te stellen in alle omstandigheden.

Hoofdstuk III: SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET HOUDEN VAN, OMGAAN MET EN GEBRUIK VAN HONDEN
Artikel 4
De begeleiders van honden dienen over voldoende fysieke kracht te beschikken om
de honden onder controle en/of in bedwang te kunnen houden. Het begeleiden van
honden is verboden wanneer door de begeleider gelijktijdig een andere activiteit
wordt uitgevoerd die een onmiddellijke weerslag kent op de situatie op openbare
plaatsen. Uitzondering wordt gemaakt voor honden die visueel gehandicapten of
andersvaliden begeleiden.

Artikel 5
Het is verboden honden aan een ketting of een lijn (kabel, koord, enz.) vast te leggen. Indien honden, buiten de woning, geen gebruik kunnen maken van een ruimte
in open lucht, voldoende groot en genoeg omheind, dienen zij ondergebracht te
worden in een doelmatige ren met een minimum oppervlakte van vier vierkante
meter.
Artikel 6
§. 1 Gevaarlijke honden moeten op openbare plaatsen gemuilkorfd worden. Dit
verbod is niet van toepassing op:
• honden van diensten of privé bewakingsdiensten, die door de Minister van Binnenlandse Zaken belast zijn met taken zoals bedoeld in de
‘Wet op de Private en Bijzondere Veiligheid’
• honden van politie en andere openbare diensten die instaan voor de
ordehandhaving
§. 2 ° De burgemeester kan met betrekking tot gevaarlijke honden volgende maatregelen (al dan niet gecombineerd) nemen en de eigenaar/opzichter van één of
meerdere hond(en):
• een waarschuwing geven;
• verbieden met diens hond(en) op openbare plaatsen te komen;
• verplichten om de eigendom waar de hond(en) vrij kan (kunnen)
rondlopen
ontsnappingsvrij en veilig af te schermen.
° In extreme gevallen kan de burgemeester ingeval van het vaststellen van verregaande agressie de eigenaar/opzichter verplichten:
• deze hond een opleiding te laten volgen;
• deze een hond aan een agressiviteittest te onderwerpen;
• deze een hond in behandeling te laten gaan bij een

dierenarts/gedragstherapeut;
• deze hond tijdelijk of definitief te plaatsen in een kennel.
° De burgemeester kan eveneens een gevaarlijke hond in beslag laten nemen en
eventueel verdere stappen ondernemen ten aanzien van de eigenaar/opzichter van
de hond.
Er wordt een proces-verbaal opgesteld dat binnen 7 dagen na de beslissing
van de burgemeester, aangetekend met ontvangstbewijs aan de rechtmatige eigenaar van de hond wordt overgemaakt.
Artikel 7
§. 1 Wanneer een gevaarlijke hond(en) in een buitenhok of ren verblijft (verblijven) is de eigenaar/opzichter van deze hond(en) met het oog op de openbare
veiligheid en de openbare orde verplicht een buitenhok of ren te voorzien dat
voldoende verankerd is in de grond zodat ontsnappen onmogelijk is.
§. 2 Als bij herhaalde ontsnappingen van een hond of na een eerste waarschuwing
aan het adres van de eigenaar/opzichter komt vast te staan dat deze nog steeds
nalaat maatregelen te nemen, zal hij, onverminderd de toepassing van artikel
64 van het gemeentedecreet, door de burgemeester kunnen verplicht worden
tot het plaatsen van een ontsnappingsvrije en stabiele omheining zoals bepaalde in artikel 7 § 1 teneinde ontsnappen te verhinderen.
§. 3 De in artikel 7 § 2 van dit artikel vermelde waarschuwing gebeurt via een proces-verbaal met een verhoor en aanmaning en gaat uit van een bevoegde persoon zoals voorzien in artikel 11.
Dit bevat o.a. :
• een opsomming van de vastgestelde inbreuken;
• een aanmaning;
• een opsomming van de maatregelen en sancties die kunnen
worden opgelegd bij een volgende ontsnapping van de hond met
inbegrip van artikel 10 van deze verordening;
Het proces-verbaal en de ingebrekestelling op basis van de bepalingen van artikel 6 § 2, gaan uit van een bevoegde persoon zoals vermeld in artikel 11 en
vermeldt ondermeer:
• een opsomming van de vastgestelde inbreuken die aanleiding
kunnen geven tot het opleggen van de verplichting om een omheining te
plaatsen;
• de voorwaarden waaraan deze omheining moet voldoen;
• de termijn waarbinnen de omheining geplaatst moet worden alsook
de vermelding van de sancties die kunnen worden opgelegd wanneer er
geen gevolg gegeven wordt aan het schrijven of wanneer de hond
opnieuw ontsnapt, met inbegrip van de bepaling van artikel 10 van deze
verordening.
Artikel 8
§. 1 De houders van één of meerdere honden zijn verplicht hun dier(en) op een
degelijke wijze onderdak en verzorging te verschaffen. Zij dienen de passende
maatregelen te nemen opdat de hond(en) geen abnormale hinder voor de buren
zou(den) kunnen veroorzaken zoals aanhoudend geblaf of andere vormen van
overlast zoals bedoeld in de artikelen 1382 en 1385 van het Burgerlijk Wet-

boek inzake hinder en aansprakelijkheid.
§. 2 Indien de eigenaar/opzichter van de hond(en) na een eerste waarschuwing nog
steeds geen passende maatregelen zou genomen hebben, de abnormale hinder
zou aanhouden en de openbare rust verstoord blijft kan (kunnen), onverminderd de toepassing van artikel 64 van het Gemeentedecreet, de burgemeester
of de bevoegde personen zoals vermeld in artikel 11 overgaan tot de inbeslagname van de hond(en) en/of deze laten plaatsen.
§. 3 De waarschuwing, die steeds per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
gebeurt, bevat een proces-verbaal dat uitgaat van een bevoegd persoon, zoals
vermeld in artikel 11 en bevat :
• een opsomming van de vastgestelde inbreuken;
• een opsomming van de maatregelen en de sancties die genomen
kunnen worden bij een volgende overtreding op de bepalingen van dit
artikel, met inbegrip van de bepaling vervat in artikel 10 van deze
verordening.
Alle kosten, verbonden aan de inbeslagname van de hond(en), vallen ten laste
van de eigenaar/opzichter. De hond(en) zal (zullen) op verzoek van de eigenaar/opzichter worden vrijgegeven na controle van de burgemeester of de in
artikel 11 bedoelde personen, van zodra passende maatregelen zijn genomen
teneinde de openbare rust te verzekeren en nadat alle kosten, inclusief de bewaringskosten zijn betaald.
Artikel 9
§. 1 Ieder bijtincident met schade tot gevolg dient te worden aangegeven bij de
stedelijke milieudienst. Elke melding zal worden geregistreerd teneinde een
duidelijk beeld van deze problematiek te verkrijgen. Het is dan ook aan de
hand van deze meldingen dat een evaluatie door de burgemeester of de in artikel 11 bedoelde personen zal opgemaakt worden en het dier al dan niet wordt
bestempeld als gevaarlijk zoals vermeld in artikel 1 punt 9 van deze verordening.
§. 2 Alle kosten, zowel met betrekking tot de schade, als met betrekking tot gebeurlijke onderzoeken van het incident vallen ten laste van de eigenaar/opzichter van de hond in casu.
§.3 Bij herhaling van een bijtincident met dezelfde hond(en), kan de burgemeester
de maatregelen treffen die beschreven worden in artikel 6 §2 bij hoogdringendheid en zonder verwittiging de nodige maatregelen treffen op kosten en
ten laste van de eigenaar/opzichter. De eigenaar/opzichter zal per aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs op de hoogte worden gebracht van de beslissing
van de burgemeester. Indien het noodzakelijk is om onmiddellijk bepaalde
maatregelen te nemen, zal dit schrijven maximaal 5 werkdagen na de melding
worden verstuurd en gelden de genomen maatregelen met onmiddellijke ingang.
§.4 Dierengedragstherapeuten of dierenartsen kunnen na een bijtincident op vraag
van de burgemeester of de bedoelde personen zoals vermeld in artikel 11 vaststellingen doen m.b.t. de toestand en het agressieve gedrag van de hond(en).
Deze vaststellingen worden opgenomen in een “Register betreffende gevaarlijke honden” dat wordt bijgehouden door de stedelijke milieudienst.
HOOFDSTUK IV: SLOTBEPALINGEN

Artikel 10
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en
verordeningen geen andere straffen voorzien, worden inbreuken op de artikelen
van deze verordening bestraft met politiestraffen.
Artikel 11
Naast de burgemeester zijn politieambtenaren, agenten van politie, aangestelde
personen van de federale overheid (FOD) en de bevoegde ambtenaren van het
Stadsbestuur gemachtigd om de inbreuken op onderhavige verordening op te sporen en vast te stellen.
Artikel 12
Deze verordening wordt bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 186 van
het gemeentedecreet.
Artikel 13
De gemeentelijke verordeningen van 10 januari 1994 en 7 juli 2003 worden opgeheven en vervangen door onderhavige verordening.
Artikel 14
Afschrift van deze verordening wordt ter uitvoering en kennisgeving overgemaakt
aan:
- de bestendige deputatie van de provincie Limburg;
- de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt ;
- de korpschef van de lokale politie van de politiezone West-Limburg;
- de griffie van de politierechtbank te Hasselt;
- Federale Overheid FOD: dienst Volksgezondheid, veiligheid voedselketen en milieu.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
De Secretaris,
W.g. Creten N.

De Burgemeester-Voorzitter,
W.g. Buekers P.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:
Herk-de-Stad, 13 september 2010.

In opdracht:
De Secretaris,

De Burgemeester,

