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Goedkeuring aanpassing retributiereglement voor de opvang van verloren en/of
verdwaalde dieren

De raad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder deze inzake het bestuurlijk toezicht
zoals omschreven in titel VIII
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op artikel 173 van de Grondwet.
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, zoals
gewijzigd.
Gelet op ons besluit de dato 21 maart 1997 houdende vaststellen retributie voor de opvang van
verloren en/of verdwaalde dieren.
Overwegende dat dit retributiereglement dateert van 1997, waarbij totnogtoe geen verhoging werd
doorgevoerd.
Gelet op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lummen en het dierenasiel te
Genk, met ingang van 1 april 2015.
Gelet op de financiële toestand van onze gemeente.
BESLUIT 17 stemmen voor en 5 onthoudingen (M. Vanhoyland en A. Goijens voor Lumineus-Vld,
R. Moors, M. Peeters en K. Claes voor N-VA).
Artikel 1.- Met ingang van 1 april 2015 tot andersluidende beslissing, wordt een gemeentelijke
retributie gevestigd voor het veiligstellen van loslopende en/of verdwaalde dieren.
Ons besluit van 21 maart 1997 betreffende dit onderwerp wordt opgeheven.
Artikel 2.- De retributie is verschuldigd door de, op het ogenblik van de veiligheidsstelling, rechtmatige
eigenaar van het betrokken dier.
Artikel 3.- Loslopende dieren zijn deze die zich hebben onttrokken aan de bewaking van de eigenaar
of de houder ervan. Is de rechtmatige eigenaar of de houder gekend, dan is het zijn plicht het

betrokken dier terug te nemen.
Artikel 4.- De retributie wordt vastgesteld op 110 EUR per veiliggesteld dier.
Artikel 5.- De retributie is onmiddellijk betaalbaar, op eenvoudig bericht van de financieel beheerder,
door storting in de gemeentekas of door overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur.
Artikel 6.- De bekendmaking van dit retributiereglement gebeurt via publicatie op de gemeentelijke
website.
Artikel 7.- Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financiële dienst en de
toezichthoudende overheid.

