Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van ........................................................en
het erkende dierenasiel .................................................

__________________________________________________________________

PARTIJEN
- Het College van Burgemeester en Schepenen van ..........................................
Adres: ..........................................................................................................
- Dierenasiel ....................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................

OVEREENKOMST
Artikel 1. - Voorwerp
Deze overeenkomst heeft tot voorwerp de opvang van rondzwervende, mishandelde en
verwaarloosde dieren.
Artikel 2. - Duur van de overeenkomst
Dit contract zal aanvangen op 1 januari 2010, en is geldig gedurende 3 kalenderjaren te
rekenen vanaf de eerste januari volgendop de datum waarop deze overeenkomst
ondertekend wordt.
De overeenkomst wordt daarna stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd. Partijen kunnen per
aangetekend schrijven, minstens 6 maanden voor het einde van elke jaarlijkse verlenging,
het contract opzeggen.
Deze overeenkomst treedt in de plaats en vervangt expliciet elke voorafgaandelijke
overeenkomst aan deze gesloten tussen zelfde partijen en met hetzelfde voorwerp.
Artikel 3. - Dienstverlening en afspraken met het asiel
1. De volgende dieren kunnen in het asiel terecht: Dieren die bij wet in beslag
genomen worden, verwaarloosde en/ of mishandelde en verloren gelopen dieren,
die volgens het handvest van het asiel worden bepaald.
2. Er is op weekdagen in het asiel altijd personeel aanwezig van 13 tot 17 uur en op
afspraak.
3. Het asiel houdt zich eraan tijdens het weekend (op zaterdag) minstens 3 uur open te
zijn.
4. Er dient in samenspraak met de gemeente, het dierenasiel en de politiezone op een
bepaalde locatie een buitenhok ter beschikking te zijn.
5. Een lijst met de contactgegevens van de medewerkers van het asiel wordt ter
beschikking gesteld aan de gemeente en de politiediensten voor eventuele
noodgevallen.
6. Een modelformulier voor het registreren van opgenomen dieren wordt ter
beschikking gesteld aan de gemeente.

7. Alle inwoners van de participerende gemeente mogen gevonden dieren (gratis) en
afstandsdieren (tegen vergoeding) onderbrengen in het asiel, die volgens het
handvest van het asiel worden bepaald.
8. Bij overbezetting kunnen dieren geweigerd worden, doorverwezen worden naar
andere erkende asielen of geplaatst worden bij pleeggezinnen...
9. Het asiel zorgt ervoor dat alle honden alvorens zij geplaatst worden gechipt zijn, en
dat alle katten vanaf 5 à 6 maanden gesteriliseerd of gecastreerd zijn.
10. Het asiel werkt met een adoptieformulier waarbij het engagement tot sterilisatie of
castratie van de asielkat (indien nog geen 6 maand) bij adoptie wordt vastgelegd.
11. Het asiel neemt geen wilde zwerfkatten aan voor euthanasie, dit gebeurt alleen op
aanvraag van de dierenarts.

Artikel 4. - Uitvoeringsmodaliteiten gemeente
1. De gemeenten maken per politiezone, en dit in samenspraak met de politiezone en
het asiel, een duidelijke afspraak voor wat betreft de organisatie van het vervoer
van loslopende dieren (kan eventueel worden uitbesteed aan een derde partij)
enerzijds, en het ter beschikking stellen van een schuthok anderzijds.
2. Eventuele onkosten van de gemeente kunnen worden teruggevorderd van de
eigenaar.
3. De gemeenten van eenzelfde politiezone spreken in overleg met deze politiezone af
welke procedure zal worden gevolgd bij het vinden van een dier, en wie zal
beschikken over een sleutel of over de code van het codeslot van het buitenhok.
4. De gemeente stelt een stratenplan ter beschikking van het asiel.

Artikel 5. - Vergoeding- Betaling
1. Het asiel stuurt jaarlijks het werkingsverslag met de lijst van de opgevangen dieren
op aan de participerende gemeente.
2. De gemeente stort jaarlijks een bijdrage van 0,30 euro per inwoner aan het asiel.
Deze storting dient te gebeuren tijdens het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar.

Opgemaakt te .............................................................. op ......................................
In 2-voud, 1 exemplaar voor elke partij.

Voor de gemeente ............................

Voor het dierenasiel ...........................

De burgemeester

De verantwoordelijke

