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ADVIES 
Wijziging politiereglement op de openbare rust en de veiligheid - 

Roofvogelshows 
 

Datum: 12 december 2017         Advies-nr. JR/17/14 
 
Strekking van het advies:     
negatief 
Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het idee werd besproken met de leden van het bestuur van de Jeugdraad op 11 december 2017. 

Wie werd betrokken?  
Het bestuur van de Gentse Jeugdraad 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Ann Zonderman, Juridische Dienst 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Nvt.. 
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
nvt. 
 
 
Op 11 december 2017 besprak het bestuur van de Jeugdraad het voorstel tot wijziging in de GAS-
codex.  Al hebben we het beste voor met alle dieren -roofvogels en uilen in het bijzonder-  
we kunnen dit voorstel enkel negatief adviseren, omwille van volgende redenen: 
 

• Onze mening is dat het GAS-reglement moet dienen om bepaalde vormen van overlast 
tegen te gaan, om de openbare orde te bewaren of om snel en flexibel te kunnen ingrijpen 
wanneer personen zichzelf of anderen in gevaar brengen. We stellen voor dat de Stad Gent 
zich ook houdt aan deze criteria, in de eerste plaats omwille van de duidelijkheid en 
redelijkheid naar Gentenaars en bezoekers toe. Het verbod op roofvogelshows of  ‘ermee 
te paraderen’ voldoet volgens ons niet aan één van die criteria. Het maakt de GAS-codex 
opnieuw ontransparant. We hebben immers geen weet van overlast door of incidenten met 
roofvogels of uilen in onze stad. 
 
Indien het stadsbestuur in zit met de veiligheid van omstaanders, merken we op dat artikel 
14 van hoofdstuk 2 van de gas-codex de eigenaars van gevaarlijke dieren al aanpakt.  
Indien het stadsbestuur de praktijk van de roofvogelshows wil tegengaan, stellen we voor dit 
aan te pakken via de ‘aanvraag inname openbaar domein’ (die sowieso verplicht is).  
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• In het collegebesluit lezen we dat de Stad het houden van roofvogels niet kan verbieden. 
Het is dan ook niet zeker dat de situatie voor de vogels zal verbeteren, aangezien enkel aan 
symptoombestrijding wordt gedaan. We adviseren alle gemeenteraadsleden om te pleiten bij 
hun partijgenoten in het Vlaams Parlement om de situatie van (roof)vogels in gevangenschap 
echt aan te pakken en aan dringen op meer controles.  
 

• Tenslotte zien we er geen meerwaarde in om een minderjarige te bestraffen voor dergelijk 
feit. We stellen voor om in dat geval in te zetten op sensibilisering van de jongere (en diens 
ouders) en de mogelijkheid tot een sanctie voor minderjarigen te schrappen in het 
reglement.  

 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 

Thibalt Bonte 
Secretaris 

 

Maïté Coppens 
Voorzitter 

 


