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Het woord van de Administrateurs
Huiseigenaars kunnen niet langer gezelschapsdieren
weigeren.
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« Cette nouvelle réjouira plusieurs amoureux des animaux. Dès le 1
er juillet 2016, toute clause dans un bail résidentiel interdisant la
enkel decreet werd aangepast.
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nen, we hebben het Staatsblad geconsulteerd en het Wetboek van Huisvesting,
genaamd de Vereniging van Eigenaars, er
is niets van aan, geen enkele wet, geen

klare” documenten waarvan de eigenaar
zich zelden de moeite getroost om er
iets aan te veranderen, de huurder moet
zeker het contract lezen dat hem wordt
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voorgelegd. Hij heeft het recht om een
paragraaf te laten wijzigen of veranderen
met het akkoord van de eigenaar en de
punten te bespreken die hij wenst te
betwisten. Zelfs indien sommigen deze
paragraaf in een huurcontract als een
aantasting op het privé-leven beschouwen of zelfs discriminerend vinden,
moeten deze twee standpunten in overweging worden genomen : deze van de
eigenaar die geen overlast wil en verval
wil vermijden van zijn woonst en deze
van de huurder die zich niet wil laten
scheiden van zijn metgezel.
De andere vraag die zich ook stelt betreft
het moreel vlak en de eigenliefde van de
eigenaar van een dier die “onder druk
van zijn eigenaar” besluit om afstand te
doen van zijn dier. Het is evident dat dit
voor sommigen de gemakkelijkste en
lafste uitweg is. Het enige “geldig”
excuus dat sommige weinig scrupuleuze
mensen aanwenden om hun dier weg
te doen door de schuld te steken op
“deze egoistische eigenaar die harteloos
tewerk gaat en die niets begrijpt van de
liefde voor zijn dier”. Men vermijdt aldus
een oordeel over een ander … tenminste
dat gelooft men toch.
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In antwoord op de verplichting om een
huisdier weg te doen, zullen sommigen
zeggen “de huurder moet maar naar
een andere woonst uitkijken indien de
eigenaar geen dieren wil”, maar niet
iedereen heeft de mogelijkheid of de
financiële middelen om voor een andere
oplossing te kiezen. Het is gemakkelijk
om de steen te gooien naar de huurder
die buigt onder de aanmaning van de
eigenaar of de rechter; net zoals naar de
eigenaar die het slachtoffer is van slechte
ervaringen en die deze vergissingen niet
meer wil begaan.

Het toelaten van een gezelschapsdier in
een woonst die u niet toebehoort wordt
geval per geval in de rechtbank beslecht.
Er moet goed nagedacht worden vooraleer
men een dier neemt, vooral wanneer
men huurder is want deze problematiek
kan zich op een dag stellen.
De eigenaar die een gezelschapsdier
toelaat, bewijst dat hij u vertrouwt op
het moment van de verhuring.
Verder moet men er zich van bewust
zijn dat een gezelschapsdier adopteren
zekere verplichtingen met zich meebrengt, zoals de opvoeding en het
onderhoud van het dier en tevens het
onderhoud van zijn leefruimte. Geen
enkele rechter zal inderdaad een huurder
gelijk geven die zijn hond gedurende
uren laat blaffen of huilen noch iemand
die hinderlijke geuren laat doorstromen
tot in de gemeenschappelijke delen of
zelfs tot bij de buren.
Een dier dat ongemakken veroorzaakt zal
altijd voor problemen zorgen tegenover
zijn meester, zelfs indien deze eigenaar
is in plaats van huurder.
Het debat is sedert jaren geopend
maar in de huidige stand van zaken zal
niemand een wet willen maken terzake
want in onze Europese landen geldt
de vrije wil van de personen die in het
geding zijn, Het zou nochtans de moeite

lonen om zich ernstig met deze zaak
bezig te houden. Er kunnen oplossingen
overwogen worden, bijvoorbeeld dat de
toekomende huisbaas mag eisen om de
vroegere woonst te bezoeken (indien
mogelijk) om te zien in welke staat die
zich bevindt door de aanwezigheid van
de huisdieren van de huurder of gewoon
de vroegere huisbaas contacteren of nog
een andere clausule in het huurcontract
bijvoegen waarin bepaald wordt dat in
akkoord met de huurder en gezien de
aanwezigheid van huisdieren, de eigenaar die in normale omstandigheden
mag vragen om de woonst te bezoeken,
dit ook mag doen als er huisdieren aanwezig zijn en dit om vast te stellen dat
er geen schade werd toegebracht.
De huurder mag dit bezoek niet beschouwen als een aanslag op zijn privé leven
gezien hij volgens de wet het goed dat
hem werd toevertrouwd als een “goede
huisvader” moet beheren. Dit is het spel
van “geven en nemen”!

Door goed te zoeken is het mogelijk om
de eigenaar en de huurder te verzoenen
wat het bezit van dieren betreft en zo
te vermijden dat er harten worden
gebroken of het nu over dieren of
mensenharten gaat… Men moet het
enkel willen !
Maar laten we ons geen illusies maken!
Zo lang de juiste oplossingen niet
bestaan zullen er nog steeds dieren
in de steek worden gelaten onder de
uitvlucht “ik verhuis… ik moet afstand
doen van mijn dier”.
En er zullen nog steeds asielen zijn
om de dieren op te vangen, slachtoffers
van de onverantwoordelijkheid, de
onbezorgdheid, de onbezonnenheid en
het egoïsme van de mensen, zowel deze
van de eigenaars als van de huurders.

Olivia,
Voor de Raad van Bestuur
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Zondag 18 december 2016

Kertsdiner
Maaltijd om 12u30
Spektakel live om 14u !

Ambachtelijke standen en
een fantastische tombola

Menu
Verrassingsvoorgerecht
Paëlla
Dessert naar onze zin
(Vegetariërs, gelieve u te melden, bedankt

Te reserveren voor 10/12/2016
op nr : 02/734.60.29.
Betalen op de rek. van de Fanal
BE71 0682 0580 9196
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Centre civique de Kapelleveld – Albert Dumontlaan, 10 - 1200 Brussel

e 35,per persoon

ONZE KALENDER 2017

Onze kalender 2017 met 12 prachtige
foto’s van onze kleine beschermelingen,
is te koop bij de Fanal des Animaux,
Emile Maxlaan, 16, 1030 Schaarbeek
aan de prijs van e 10,-.
Indien u zich niet kan verplaatsen,
dan kunnen wij u hem opsturen na
ontvangst van uw betaling van e 11.50
(verzendingskosten inbegrepen) op
onze rekening BE71 0682 0580 9169.
Fotos : Tony Van Hees
Realisatie : Joseph Duerinckx
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TE NOTEREN

Zondag 2 oktober
Van 10 tot 17 uur - Sint Kruisplein(Flagey)
6de keer ”DIEREN IN DE STAD” op initiatief van de gemeente Elsene.
Inwijding om 12 uur in tegenwoordigheid
van Bianca Debaets, Staatssecretaris voor
Dierenwelzijn.
Vele standen van verschillende dierenbeschermingen en allerlei activiteiten.

Vrijdag 9, zaterdag 10 en
zondag 11 december
Zijn we aanwezig in het Centrum
Kapelleveld dat zoals ieder jaar hun
prachtige Kerstmarkt organiseert.
Vele standen van kunstambachten en
verrassingen staan op het programma.
Wij rekenen op uw bezoek !

In het Centre Civique Kapelleveld
Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december.

Vele ambachtelijke standen
Vrijdag van 18 tot 21u.
Zaterdag van 10 tot 20u.
Zondag van 10 tot 18u.

Inschrijvingen en inlichtingen : 0479/35.69.92
VZW Centre Civique Kapelleveld
Albert Dumontlaan, 10 • 1200 Brussel • Tel: 02/770.22.35
info@kapelleveld.be - www.kapelleveld.be
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Ten gunste van de Fanal des Animaux,
nodigen de Fanachas van Mireille
u uit op hun

HIER EN ELDERS
Zaterdag 15 oktober 2016 om 15 uur
Zaal Epi (1ste verd.)
Genèvestraat 470B te 1030 Brussel.
Verrassingsbord met dessert na de voorstelling.
Tijdens de pauze kunnen er dranken aangekocht worden.
Ter info : e 20,- (voorstelling en restauratie)
e 8,- (enkel de voorstelling)
U moet voor 8 oktober reserveren, verplicht
op 0475.92.70.20 (Marie Rousseaux)
of 02.478.69.31 (Monique Boedt)
De reservaties zijn pas geldig na ontvangst van
de betaling op de rekening van de “Les Fanachas”
IBAN : BE25 0016 7740 0182 BIC : GEBAREBB
OPGELET : Wie er eerst bij is, wordt eerste bediend !!
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EEN MOOIE DAG.....
..... En ziehier een paar foto’s van onze
jaarlijkse BBQ die doorging op 17 juli !
We hebben een prachtige dag beleefd;
de sfeer was feestelijk, het eten verrukkelijk en zelfs de zon was van de partij.
Bedankt iedereen voor uw aanwezigheid en bedankt alle vrijwilligers die
ons geholpen hebben om deze dag
onvergetelijk te hebben gemaakt,
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en EEN HEEL GROTE DANKUWEL aan Olivia
die ons ontvangen heeft met haar vertrouwde vriendelijkheid en goed humeur.
We hopen u volgend jaar terug te zien !
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Nieuws van de “vroegeren”

Ziehier wat nieuws over Hélène
die erg aanhankelijk is, een beetje
een wildebras en erg gulzig.

Leo stelt het uitstekend hier bij ons in
Bierbeek .

Ziehier Ruairi (Adonis) die erg gelukkig is in zijn nieuwe familie.
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Reeds 3 jaar dat Cléo deel uitmaakt
van mijn leven. Deze jonge dame is
een echt schatje. Ze is enorm zachtaardig
en wordt graag veel gestreeld.
Ze is een babbelaarster en erg expressief
met haar prachtige groene kijkers.
Ze is wat exclusief maar met heel veel
geduld en liefde is ze erin geslaagd om
op te schieten met haar twee andere
levensgezellen. (Lulu klein zwart katje
eveneens geadopteerd in een asiel en
Scooter de dikke gestreepte kater van
mijn vriend).
Ze is opgewekt en geeft heel veel liefde.
Sinds een paar weken komt ze in de tuin
en blijkbaar bevalt die vrijheid haar wel.
Maar ze gaat nooit ver en komt vlug naar
huis. Cléo is een kleine kalme gezellin en
erg lief. Ik zou bijna zeggen erg dierbaar.
Cléo haalt geen stomme toeren uit...
Àh ja soms om Lulu te plagen als ze er
de kans toe ziet! Zo dus stelt Cléo het
heel goed en ze maakt me zo gelukkig...
behalve misschien als ze overgeeft op
het tapijt.
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PETERSCHAPPEN

Hallo, we zijn THELMA (mooie rosharige
van +/- 3 jaar oud & LOUISE (prachtige
grijze gestreepte +/- 5 jaar oud).
Ze hebben ons gevonden in een
wasmand langs de kanten van Bockstael
te Laken ! Niets kan ons scheiden !
U heeft misschien zin om onze peter of
meter te worden ?

Ik ben Alex. Ik ben heel mooi in zwart
en wit! Maar….ik ben toch zo vreselijk
angstig.
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Nu moet er gezegd worden dat men
mij gevonden heeft, zwervend langs de
straten en ik zal u niet maar zeggen wat
mij overkomen is. Ik ben er nochtans
van overtuigd dat indien ik dichter naar
u toe zou durven komen, ik heel graag
zou gestreeld worden. Maar, u zal veel
geduld moeten hebben .......

INFO, WORDT VERVOLGD
Goed nieuws voor de allergie aan kattenhaar : nieuwe proeven
en waarschijnlijk met succes het vaccin Hypocat voor katten.
Veel mensen houden van katten maar
niet van hun haar.
Zo is een allergie de meest voorkomende
reden om afstand te doen van een kat
(en jammer genoeg vaak ook de meest
gemakkelijke uitvlucht).
Voor personen die allergisch zijn, zijn
de symptomen indrukwekkend :
een lopende en prikkende neus, tranen,
jeuk en zelfs soms astma waardoor
de omgang met het dier heel moeilijk
wordt.
De oorzaak, legt Dr Gabriella Senti,
onderzoekster en CEO van Hypopet uit,
is de proteine FELI, aanwezig in het
zweet (tussen de kussentjes) en het
speeksel van de kat die 95% van de
symptomen veroorzaken bij allergische
personen. Deze proteine verspreidt zich
over de haren van het dier door het
likken en vliegt mee rond…… overal
waar de haren naar toe vliegen.
Het mecanisme van deze allergie bij
de mens is slecht gekend. De behandeling van allergische personen tegen
deze overgevoeligheid is lang, traag en
werkt maar gedeeltelijk en vooral omdat
iedere persoon individueel moet
behandeld worden (stelt u zich een
ganse familie voor die allergisch is !).
Dit is heel zwaar en vele eigenaars zien
zich vaak verplicht om hun dier weg te
doen.
De Zwitsere firma Hypopet heeft een
partnerschap afgesloten met het Engels
dochterfiliaal van de firma Benchmark
Holding PLC en ze staan op het punt om
een oplossing te bieden voor dit grote

ongemak dat een allergie aan kattenhaar
toch is : een vaccin voor de kat tegen zijn
eigen proteine FEL1 waardoor de kat die
ingeent is, hypoallergenetisch wordt.
Uit biologisch standpunt heeft de
proteine FEL1 weinig belang voor de
katachtigen en het tot het minimum
herleiden zou het dier dus geen enkele
schade toebrengen. Sommige katten
hebben trouwens van nature uit.een
laag gehalte van de FEL1 waarde zonder
daarom ziek te zijn. De symptomen van
allergische personen staan daarentegen
in verhouding met de hoeveelheid proteine FELI, door de kat voortgebracht.
De vaccins voor katten moeten vooraleer ze op de markt worden gebracht,
zoals het trouwens het geval is voor alle
vaccins, eerst het voorwerp uitmaken
van een inschrijvingsprocedure bij het
Europees Agentschap voor Geneesmiddelen : onschadelijk zijn, klinische
proeven enz….Een enorm werk dat
zou kunnen leiden tot een commercialisering in 2016-2017.
De firma Benchmark die ervaring heeft
in de fabrikatie en het commercialiseren
van vaccins, hoopt er munt uit te slaan
aangezien ze 8 miljoen Engelse ponden
heeft geinvesteerd in de fabrikatieketen,
de Europese inschrijving en de komende
marketing. Met een bevolking waarvan
geschat wordt dat er 10% allergisch is,
hoopt Benchmark op een nieuwe winstgevende markt. Een vernieuwend project
dat in ieder geval de steun verdient van
dierenliefhebbers.
Dr. Ch. van Berchem (Bron Hypopet)
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Denk aan de katten van de “Fanal des Animaux”
voor uw laatste wilsbeschikkingen
De Fanal des Animaux heeft tot doel een
warme tehuis, voedsel, zorgen en heel
veel liefkozingen te bieden aan katten
die om diverse redenen van hun baasjes
worden gescheiden, zodat ze tot op het
einde van hun dagen nog heel veel geluk
mogen kennen.
Wij ontvangen geen enkele subsidie;
het zijn dan ook de giften en de legaten
die maken dat de Fanal des Animaux
kan bestaan. Deze vrijgevigheid is dan
ook voor ons het bewijs dat ons initiatief
door u positief wordt onthaald en geeft
ons zin om verder te gaan met onze
actie.
In onze hoedanigheid van VZW, genieten
wij van een vermindering van de successierechten op de legaten die ons gedaan
worden. Het tarief van de successierechten wordt niet bepaald door de
plaats waar de VZW zich bevindt maar
wel door de woonplaats van de erflater;
u moet dus weten dat indien u ons een
legaat wenst te doen en u :

14

• in Vlaanderen woont, de VZW 8.5%
belasting betaalt op de legaten
• in Wallonië betaalt de VZW een
belasting van 7 % op de legaten
• in de regio van Brussel Hoofdstad,
betaalt de VZW 12,5 % belasting
op de legaten
Weet dat de successierechten heel hoog
zijn in België voor de verre aanverwanten of niet aanverwanten en dat
dankzij een duolegaat met een VZW zoals
de “Fanal des Animaux” die een fiscale
goedkeuring heeft, zij eveneens kunnen
genieten van een vermindering op de
successierechten.
Een notaris is altijd uw beste technische
raadgever bij het opstellen van uw testament. Indien u geen notaris kent, dan
kunnen wij u de naam en adres geven
van notarissen voor wie de bescherming
van dieren gevoelig ligt.
Dus als u van katten houdt, denk aan de
katten van de Fanal des Animaux in uw
laatste wilsbeschikkingen, ze zullen er u
eeuwig dankbaar voor zijn.

PERMANENTE OPDRACHT
Mevrouw, Mijnheer,
Gelieve de volgende permanente opdracht uit te voeren van mijn
rekening :
Bedrag* :

(in cijfers)
				
(in letters) 					

Op :

euros;
euros.

van elke maand.

De eerste storting moet uitgevoerd worden op
met vermelding : Gift of Peterschap van :
en moet gestort worden op de rekening DEXIA N° 068 – 2058096 – 74
Ten gunste van de VZW, “Le Fanal des Animaux”, Emile Maxlaan 16,
1030 Brussel (bank coördinaten op de bijgevoegde bank I.K.).
Erkenningsnummer HK 3023156016

IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB
Deze opdracht blijft geldig tot ik ze annuleer.
Naam :
Voornaam :
Adres :
Ik dank u bij voorbaat. Met de meeste hoogachting.
				
				

Gedaan op:
Handtekening

*Een gift of een peterschap hoger of gelijk aan 40 euro per jaar, is fiscaal aftrekbaar op basis
van een certificaat dat door de Fanal des Animaux zal afgeleverd worden.
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HOE KAN U ONS HELPEN ?

• Door deel te nemen aan onze activiteiten !
(zie onze agenda blz. 6)
Onze dagelijkse behoeften :
• Loten voor onze tombola’s
• Blikken kattenvoer, tonijn en zalm in eigen nat, kroketten,
kattenbakvulling.
• Dweilen, afwasprodukten, trekkers, borstels, keukenrollen …….
• Postzegels, papier om af te drukken, briefomslagen …….
						

Bedankt iedereen.

Kleine oproep : De nieuwe site van de “Fanal des Animaux”
			
www.lefanaldesanimaux.org
16

NUTTIGE INLICHTINGEN

Briefwisseling :		
			
			

LE FANAL DES ANIMAUX
Emile Maxlaan, 16
1030 Brussel

Tel. & fax : 		
E-mail : 		
Website : 		
			
Facebook : 		

02 / 734.60.29
lefanaldesanimaux@skynet.be
http://www.adoption-chat.be/
www.lefanaldesanimaux.org
LE FANAL DES ANIMAUX ASBL

Onze rekeningen :
Voor lidgelden en activiteiten :
			
IBAN : BE71 0682 0580 9169- BIC : GKCCBEBB
Sympathiserend lid			
Aangesloten lid			
Erelid			
		
Levenslang lid				

		

13 e / per jaar
25 e / per jaar
100 e / per jaar
350 e

Voor de peterschappen en giften, voor actie “Nieuw huis”,
voor de zwerfkatten : IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB

Adresverandering : verwittig ons onmiddellijk, met opgave van volledig
juist adres en uw eventueel telefoonnummer

Waarom

LE FANAL DES ANIMAUX?
… omdat de ontwikkelingsgraad van een maatschappij bepaald
wordt door de aandacht die zij schenkt aan de zwakken en de minst
begunstigden van haar leden (de armen, de kinderen, de zieken en
de ouderen) en… de huisdieren die ons gedurende gans hun leven hun
vriendschap en liefde geven (in een meer en meer individualistische
en harde, tot zelfs wrede wereld), verdienen zij beslist onze hulp als zij
oud worden en het leven hen scheidt van het baasje dat ze liefhadden.
Dat is het doel van Le Fanal des Animaux en we zijn fier om zo te
handelen.

Le Fanal des Animaux is lid van de Nationale Raad voor Dierenbescherming.
Erkenningsnummer HK 3023156016

Verantwoordelijke uitgever: Le Fanal des Animaux, 16 E. Maxlaan - 1030 Brussel

De Raad van Bestuur

