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Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels - Overeenkomst.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de Koninklijke Belgische Bond voor de Bescherming van Vogels - (LRBPO), die bijna 100 jaar geleden werd
opgericht, is de oudste nationale vereniging voor de bescherming van de natuur en de wilde dieren in België.  De vereniging bezit en
beheert het enige Wildlife Care Centrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar jaarlijks meer dan 2.500 dieren worden
opgevangen (wilde vogels, egels, vossen, reptielen, enz.)
Dat deze dieren vaak het slachtoffer zijn van menselijke activiteiten en dat ze gedoemd zouden zijn tot een zekere dood zonder de
tussenkomst van de LRBPO, die zo bijdraagt tot het behoud van de biodiversiteit in Brussel.

Aangezien de activiteit van de LRBPO zowel aan milieu- als aan dierenwelzijnsdoelstellingen beantwoordt en de Stad Brussel haar
samenwerking met de LRBPO wenst te versterken en een overeenkomst wenst te ondertekenen die in wederzijdse verplichtingen
voorziet.

De Stad Brussel verbindt zich ertoe een subsidie van 4.000,00 EUR per jaar te betalen aan de LRBPO om haar activiteiten te
ondersteunen.

De LRBPO verbindt zich er met name toe gewonde of in nood verkerende dieren die op het grondgebied van de Stad Brussel worden
aangetroffen, op te vangen, bij te dragen tot de sensibilisering van het publiek en aan de Stad Brussel een jaarlijks verslag voor te
leggen over het aantal en de soorten diersoorten die het voorbije jaar op haar grondgebied werden opgevangen.

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit:

Enig artikel: De overeenkomst met het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels voor de verzorging van
wilde dieren in nood op het grondgebied van de Stad Brussel wordt aangenomen.
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