
Uittreksel uit de notulen van de burgemeester van Jabbeke, dd. 30 augustus 2022

Door ons Frank Casteleyn

Werd in datum van heden, in toepassing van art. 133 en 134 van de 
Nieuwe Gemeentewet, het hiernavolgende besluit genomen:

oplegging bestuurlijke maatregelen - proces-verbaal BG.46.L4.005484/2022
De burgemeester,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133, tweede lid en 135 §2. 

Gelet op artikel 30, §1 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992:
“De leden van het operationeel kader mogen, in de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben, de voorwerpen of dieren die een 
gevaar betekenen voor het leven of de lichamelijke integriteit van personen of de veiligheid van goederen aan het vrije 
beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter of de houder onttrekken, zolang zulks met het oog op de openbare veiligheid of de 
openbare rust vereist is.
Deze bestuurlijke inbeslagneming geschiedt overeenkomstig de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van 
bestuurlijke politie.”

Overwegende dat door de Lokale Politie Kouter op 16 augustus 2022 een vereenvoudigd proces-verbaal (Nr. 
BG.46.L4.005484/2022) werd opgemaakt.
Er wordt melding gemaakt van het gegeven dat een niet-aangelijnde hond, ter hoogte van de Varsenareweg in Jabbeke op 
agressieve wijze een aangelijnde hond uit een buggy sleurde en vervolgens doodbeet. Het slachtoffer ontving ook berichten van 
andere mensen die tevens aanvaringen hebben gehad met diezelfde honden. 

Overwegende dat de burgemeester een besluit van algemeen bestuurlijke politie kan nemen op grond van de artikelen 133, tweede 
lid en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet, voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden:

(1)Afwezigheid van een hogere bijzondere norm die de materie in kwestie reglementeert.
(2)De openbaar orde wordt geschonden, met name voor het aspect openbare veiligheid (gevaarlijke honden).
(3)De eigenaars begeven zich op het openbaar domein en in publiek toegankelijk plaatsen met de honden, hetgeen redelijkerwijs
gevolgen zou kunnen hebben voor de openbare orde.
(4)De maatregel die getroffen wordt, acht de burgemeester noodzakelijk om de openbare orde te handhaven. De burgemeester
treedt preventief op.

BESLUIT:

Artikel 1. 

Aan de lokale politie Kouter wordt de opdracht gegeven om in het kader van artikel 30, §1 van de wet op het politieambt van 5 
augustus 1992 de 2 honden (...), eigendom van (...), bestuurlijk in beslag te nemen en over te dragen aan het Blauwe Kruis 
Brugge Dierenopvangcentrum vzw, (...).

Artikel 2.

Aan het Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum vzw, (...) en aan (...), voorzitter van VZW Het Blauwe Kruis Brugge 
Dierenopvangcentrum wordt opgedragen om de honden, (...) niet opnieuw ter beschikking te stellen van de eigenaar. 

Aan het Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum vzw wordt toelating verleend om over de dieren te beschikken in het kader 
van haar eigen procedures. 
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Frank Casteleyn

Artikel 3.

Dit besluit wordt bekendgemaakt en in datum van heden per drager en/of e-mail betekend aan (...), aan het Blauwe Kruis Brugge 
Dierenopvangcentrum vzw, (...) en aan (...) voorzitter van VZW Het Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum, aan de 
korpschef van de lokale politie Zone Kouter.

Aldus beslist door ons op  30 augustus 2022

Goele Brouckaert

Burgemeester - Voorzitterwnd. Algemeen directeur
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