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TUSSENKOMENDE PARTIJEN 

 

Tussen: 
 

De Stad Brussel, met administratieve zetel te 1000 Brussel, Anspachlaan 6, vertegenwoordigd 

door haar College van Burgemeester en Schepenen, in wiens naam, in uitvoering van een 

besluit van de Gemeenteraad van 06/09/2021, mevrouw Zoubida Jellab, Schepen van 

Openbare Netheid, Groene Ruimten en Dierenwelzijn, en de heer Luc Symoens, 

Gemeentesecretaris van de Stad, optreden, 

 

Hierna “de Stad Brussel” genoemd, enerzijds, 

 

En: 

 

Het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels, waaronder het 

Opvangcentrum voor wilde dieren valt, met maatschappelijke zetel te Veeweidestraat 43-45 in 

1070 Anderlecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Maud REMACLE 

 

Hierna "het Verbond" genoemd, 

 

INLEIDING 

Het Verbond ontfermt zich al vele jaren over wilde dieren die gewond zijn of in nood verkeren 

op het grondgebied van het Gewest. Het Verbond vangt jaarlijks zo'n 2.500 wilde dieren op 

voor verzorging. 

 

1. Overwegende dat krachtens artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 

bescherming en het welzijn der dieren, de gemeente verplicht is om te voorzien in de opvang 

van verdwaalde of verlaten zwerfdieren op het grondgebied van gemeenten. 

2. Dat de Stad van mening is dat de problematiek van gewonde of in nood verkerende wilde 

dieren door professionals moet worden beheerd. 

3. Dat de KBVBV en het revalidatiecentrum erkend zijn voor de opvang, verzorging en vrijlating 

van wilde dieren. 

4. Dat de partijen zijn overeengekomen een dienstovereenkomst te ondertekenen in het beste 

belang van wilde dieren die gewond zijn/in nood verkeren en worden aangetroffen op het 

grondgebied van de Stad Brussel 

 

Artikel 1: Onderwerp: 

Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de voorwaarden voor de samenwerking 

tussen het Verbond en de Stad in het kader van de opvang van gewonde of in nood verkerende 

dieren die op het grondgebied van de Stad Brussel worden aangetroffen. 

 

Artikel 2: Verplichtingen van het Verbond:  

Het Verbond verbindt zich ertoe om: 

1. Gewonde of in nood verkerende wilde dieren die op het grondgebied van de Stad worden 

aangetroffen, op te vangen  

2. De nodige zorg te verlenen aan gewonde of in nood verkerende wilde dieren die op het 

grondgebied van de Stad worden aangetroffen 

3. Indien mogelijk, gerevalideerde wilde dieren vrij te laten 
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4. Op verzoek van de Stad, communicatiemateriaal te verstrekken over gewonde/in nood 

verkerende wilde dieren voor buurtbewoners, de website, de krant en de gemeentelijke sociale 

netwerken  

5. Op verzoek van de Stad, verschillende educatieve middelen ter beschikking te stellen, zoals 

borden of flyers tegen het voederen van wilde dieren 

6. Jaarlijks verslag uit te brengen over het aantal en de soorten die op het grondgebied van de 

Stad zijn aangetroffen en de reden van hun komst. 

 

Artikel 3: Verplichtingen van de Gemeente: 

Als tegenprestatie voor de door het Verbond verleende diensten verbindt de Stad zich ertoe 

om aan het Verbond een jaarlijks forfaitair bedrag van € 4.000 te betalen zodra de begrotingen 

van de Stad beschikbaar zijn (begin van het jaar). 

De Stad en het Verbond mogen dit partnerschap vermelden in alle publicaties of op alle 

communicatiemiddelen, of tijdens colloquia, vergaderingen, seminars, in verband met het 

project of in het algemeen met de bescherming van de biodiversiteit en de rechten en het 

welzijn van dieren.  

 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst: 

Deze overeenkomst voor diensten wordt gesloten voor een periode van één jaar en kan 

stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd.  

 

Artikel 5: Ontbinding - Herziening: 

Beide partijen beschikken over de mogelijkheid om deze overeenkomst te allen tijde te 

beëindigen per aangetekende brief. Deze ontbinding wordt 30 dagen na verzending van de 

aangetekende brief van kracht. Het door het Verbond ontvangen bedrag wordt berekend naar 

rato van de vóór de ontbinding verstreken maanden. In voorkomend geval moet het Verbond 

de eventueel teveel ontvangen bedragen terugbetalen. 

 

Deze overeenkomst wordt automatisch en van rechtswege beëindigd indien, met name als 

gevolg van een wijziging in de wet- of regelgeving betreffende deze overeenkomst of haar 

activiteiten, één van de partijen deze overeenkomst niet kan voortzetten. 

 

Deze overeenkomst kan te allen tijde op verzoek van een van de partijen worden herzien. Voor 

elke herziening van deze overeenkomst is een door elk van de partijen ondertekend 

aanhangsel vereist. 

 

Artikel 6: Geschillen: 

In geval van geschillen, disputen of andere meningsverschillen die verband houden met de 

interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, trachten de partijen binnen twee maanden 

door bemiddeling tot een minnelijke schikking te komen. 

Voor geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zijn alleen de rechtbanken van 

Brussel bevoegd. 

 

Artikel 7: Inwerkingtreding van de overeenkomst 

Deze overeenkomst is gesloten onder de ontbindende voorwaarde van opschorting en/of 

annulering door de voogdijautoriteit waaronder de Stad valt. 

 

De overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening. 
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Gedaan te Brussel, op ...................................................  

 

In 2 exemplaren, waarvan elke partij het hare ontvangt.  

 

Voor het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels, 
Projectcoördinatrice, 
 

 

 

 

 

Maud REMACLE 

 

 

 

 

 

Voor de Stad Brussel, 

 

De Schepen van Openbare Netheid, Groene 

Ruimten en Dierenwelzijn 

 

 

 

 

 

Zoubida JELLAB 

De Gemeentesecretaris van de Stad, 

 

 

 

 

 

 

 Luc SYMOENS 

 

 

 

 


