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ADVIES 
Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid - 
roofvogels (A.2017-0930/HD) - Wijziging 

 
Datum: 12 februari 2019         Advies-nr. JR/19/02 
 
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? 
Besproken op de bestuursvergadering van 11 februari 2019 

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

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Dit onderwerp werd reeds besproken in december 2017.  
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
Nvt  
 
 

Op 12 december 2017 bracht de Jeugdraad een negatief advies uit over de toevoeging van dit 
artikel aan de GAS-codex. De argumenten waren toen onder andere deze: 

-  Het GAS-reglement mag volgens ons enkel dienen om bepaalde overlast tegen te gaan, om 
de orde te bewaren om of om snel in te kunnen grijpen wanneer iemand zichzelf of anderen 
in gevaar brengt. Dit is duidelijk en begrijpelijk. Dit verbod maakt de codex opnieuw 
nodeloos ingewikkeld.  
 

- Er is reeds een artikel in de codex waarmee men eigenaars van dieren kan bestraffen 
wanneer die dieren een gevaar vormen voor omstaanders. (opmerking: navraag leert ons 
dat er nog nooit een incident is gemeld van gevaarlijk vliegende roofvogels in Gent). 
 

- De stad kan het houden van roofvogels niet verbieden, in welke omstandigheden dan ook, 
waardoor men zo enkel aan symptoombestrijding doet. 
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Intussen is er een Vlaams decreet over het houden van en omgaan met roofvogels. Daarom wordt 
een deel van het artikel geschrapt. We begrijpen echter niet dat het artikel niet helemaal wordt 
geschrapt. We hebben alle begrip voor de intenties van het stadsbestuur, maar menen dat men de 
belangen van roofvogels en andere dieren beter behartigt buiten de context van een GAS-
reglement. Op deze manier doet Stad Gent enkel aan symptoombestrijding en aan het nutteloos 
uitbreiden van het instrument van de Gemeentelijk Administratieve Sancties. 

 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 

Thibalt Bonte 
Secretaris 

 

Maïté Coppens 
Voorzitter 

 


