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20 MAART 2009. — Decreet houdende de toegankelijkheid 
van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (1) 
Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : 
Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een 

assistentiehond. 
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 
1° assistentiehond : een hond die getraind werd of wordt om een persoon met een handicap of 

ziekte te begeleiden en die de zelfredzaamheid van die persoon verruimt; 
2° publieke plaats : voor publiek gebruik bestemde openbare gebouwen of privégebouwen of 

delen van gebouwen, plaatsen en ruimtes en de openbare en/of bezoldigde  

personenvervoermiddelen. 
Art. 3. Een persoon vergezeld van een geattesteerde assistentiehond heeft het recht op 

toegang tot publieke plaatsen. De uitoefening van dat recht mag niet afhankelijk worden 

gemaakt van het betalen van een supplementaire vergoeding. 
In afwijking van het eerste lid bepaalt de Vlaamse Regering de publieke plaatsen die met een 

geattesteerde assistentiehond, om redenen van volksgezondheid of veiligheid, niet betreden 

mogen worden. 
Art. 4. De Vlaamse Regering bepaalt de regels inzake de attestatie van assistentiehonden. De 

attestatie geeft aan dat de hond specifiek is of wordt getraind als assistentiehond. 
Art. 5. Een administratieve geldboete van 100 euro wordt opgelegd aan elke persoon die een 

persoon met een assistentiehond de toegang ontzegt tot een publieke plaats, als bedoeld in 

artikel 3. 
De Vlaamse Regering wijst de instantie aan die de inbreuk vaststelt. De vaststellingen gelden 

tot bewijs van het tegendeel. 
De Vlaamse Regering wijst de instantie aan die de administratieve geldboete oplegt. Een 

administratieve geldboete kan niet meer worden opgelegd voor een inbreuk die meer dan twee 

jaar voordien is vastgesteld. 
Een administratieve geldboete kan pas opgelegd worden nadat : 
1° de betrokkene van een door de Vlaamse Regering aangewezen instantie een schriftelijke 

aanmaning heeft ontvangen om zich in regel te stellen; 
2° de betrokkene in kwestie zich niet in regel heeft gesteld binnen een door de Vlaamse 

Regering te bepalen termijn; 
3° de betrokkene, al dan niet bijgestaan door een raadsman, de kans heeft gekregen om 

gehoord te worden door een door de Vlaamse Regering aan te wijzen instantie. 
De beslissing wordt aan de betrokkene ter kennis gebracht bij een ter post aangetekende brief 

of tegen ontvangstbewijs. De kennisgeving vermeldt de wijze waarop tegen de beslissing 

beroep kan worden ingesteld. 
De betrokkene kan op straffe van verval van het recht tot het instellen van een beroep binnen 

een termijn van 15 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing waarbij hem een 

administratieve geldboete wordt opgelegd, tegen die beslissing bij verzoekschrift een beroep 

instellen bij de politierechtbank. Dit beroep schorst de uitvoering van de beslissing. 



De Vlaamse Regering bepaalt de termijn en de nadere regels voor de betaling van de 

administratieve geldboete. 
Indien de administratieve geldboete niet betaald wordt, wordt de geldboete bij dwangbevel 

ingevorderd. De Vlaamse Regering wijst de ambtenaren aan die een dwangbevel kunnen 

geven en uitvoerbaar verklaren. Een dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot met 

bevel tot betaling. 
De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf 

jaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en 

onder de voorwaarden, bepaald in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 
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De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het opleggen en het betalen van de 

administratieve geldboete. 
De administratieve geldboete wordt niet opgelegd wanneer de inbreuk als bedoeld in het 

eerste lid, wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie. 
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden 

bekendgemaakt. 
Brussel, 20 maart 2009. 
De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele 

Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, 

Zeevisserij en Plattelandsbeleid, 
K. PEETERS 
De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, 
F. VANDENBROUCKE 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, 
M. KEULEN 
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
V. HEEREN 
Nota 
(1) Zitting 2008-2009. 
Stukken. — Voorstel van decreet, nr. 1939/1. — Verslag, nr. 1939 /2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 

nr. 1939/3. 
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 11 maart 2009. 

 

 

 

 


