Provincie

VLAAMS-BRABANT

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad

STAD

DIEST

_______________________

____

Zitting van 26 november 2007.
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Aanwezig:

Laurys,

burgemeester-voorzitter;

Florquin, Cluckers, Simons, Stals, Jacobs, Lemmens-Geerts
Koninckx

schepenen;

OCMW-voorzitter, schepen met raadgevende stem;

De Graef, Beutels, Creces, Ceuppens, Reynders, Theys, Koninckx, Celis,
Eggen, Bellen, Bosmans-Gheyskens, Nackaerts-Feyaerts, Jennes,
Vanaudenhove, Celik, Uyttebroek, Demirci, Exelmans-Daris, Vaelen en
Lambrechts,
leden;
en
Liesbeth Van Rompaey,
secretaris;
_______________________________________________________________
10a
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Goedkeuring politiereglement betreffende de tijdelijk erkende
slachtinrichting voor rituele slachtingen
DE GEMEENTERAAD
in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2 en artikel 42 § 3;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 119bis;
Gelet op het feit dat de Islamitische gemeenschap op donderdag 20 december
2007 het Islamitisch offerfeest viert;
Overwegende dat het aangewezen is een tijdelijke slachtinrichting te erkennen in
Diest gezien de capaciteit van de slachthuizen de vraag niet kan volgen;
Gelet op de verslagen van het minderhedenoverleg op 6 februari 2007 en op 24
oktober 2007;
Overwegende dat het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995
betreffende de ophaling en verwerking van dierlijk afval bepaalt dat slachtafval in
speciaal daartoe voorziene containers dient gedeponeerd te worden;
Overwegende dat rituele thuisslachtingen bij wet verboden zijn;
Gelet op het gezamenlijk werkdocument voor de organisatie van de rituele
slachtingen zoals opgesteld door de federale en Vlaamse overheid, inzonderheid
de federale minister van sociale zaken en volksgezondheid, de Vlaamse minister
van Binnenlandse Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering en het Vlaams
Minderheden Centrum;
Overwegende dat de gemeenteraad van 28 november 2005 en 27 november
2006 een politiereglement opstelde dat de organisatie van de offerfeesten in
2005 en 2006 regelde;
Gezien in dit reglement voorzien werd dat overtredingen beteugeld werden met
politiestraffen;
Overwegende dat het aangewezen is om inbreuken op het ritueel thuisslachten
via het gemeentelijk sanctierecht in plaats door middel van politiestraffen te
bestraffen omdat de gemeenteraad van 26 september 2005 besliste om alle
politiestraffen waar mogelijk te beteugelen met administratieve sancties;

BESLUIT :
De raad gaat over tot de stemming :
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Éénparig
Voor het slachten van schapen tijdens het Islamitisch offerfeest jaarlijks een
tijdelijke slachtinrichting te organiseren. Hiervoor zal het volgende gemeentelijk
reglement gelden:
Artikel 1:
De gebruiker van de tijdelijke inrichting moet de slachtbrief en het bewijs van
betaling van de benodigde retributie kunnen voorleggen en afgeven aan de
verantwoordelijken. Zoniet wordt de toegang geweigerd.
Artikel 2:
De gebruiker moet na het slachten van het schaap het slachtafval deponeren in
de hiervoor bestemde containers. Er worden aparte containers voorzien voor
huiden, ingewanden, opvang van bloed, …
Artikel 3:
De gebruiker moet de richtlijnen opgelegd door de verantwoordelijken van de
tijdelijke slachtinrichting nauwgezet opvolgen.
Artikel 4:
Op de dag waarop de stad Diest een tijdelijke slachtinrichting organiseert voor
het Islamitisch offerfeest, zullen alle thuisslachtingen in Diest verboden zijn. De
politiediensten zullen hierop nauwgezet toezien en indien nodig optreden.
Artikel 5:
Enkel inwoners die in Diest gedomicilieerd zijn, worden toegelaten tot de

Artikel 6:
Inbreuken op dit politiereglement kunnen bestraft worden met een
administratieve sanctie tot een maximum bedrag van € 250,00.
Artikel 7:
Dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door artikels
186 en 187 van het gemeentedecreet.
Artikel 8:
Afschriften van dit reglement zullen verstuurd worden aan:
• De Griffie van de Rechtbank van eerste aanleg.
• De Griffie van de Politierechtbank.
• De korpschef van de Politiezone Demerdal DSZ
• De juridische dienst van de provincie VlaamsBrabant- cel administratieve sancties
• De federaal Minister bevoegd voor
Volksgezondheid
• Het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de
Voedselketen
• De preventiedienst
Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het decreet van 15 juli 2005,
houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op
de gemeenten, van toepassing, meer bepaald artikel 252
i.o.
de secretaris
de burgemeester-voorzitter
g) Liesbeth Van Rompaey
(g) Jan Laurys
Voor eensluidend afschrift:
Financiële dienst
Stadsontvanger
Dienst onthaal
Dienst welzijn
Diest, 5 december 2007
Namens het college van burgemeester en schepenen:
de secretaris
de burgemeester

