Beheer van de gemeentelijke premies

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN GEMEENTELIJKE
PREMIES VOOR DE STERILISATIE, DE IDENTIFICATIE EN DE VACCINATIE VAN
HUISKATTEN
Artikel 1 – Voorwerp
Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die vastgelegd
worden in onderhavig gemeentelijk reglement kunnen premies toegekend worden aan gezinnen die
in Etterbeek gedomicilieerd zijn en eigenaar zijn van (een) huiskat(ten) voor de volgende ingrepen:
sterilisatie, identificatie en vaccinatie.
De ingreep moet plaatsvinden tussen 1 januari en 31 december 2018.
Artikel 2 – Definitie van de termen uit het reglement
Sterilisatie: ingreep uitgevoerd door een dierenarts bij een kater of kattin om die onvruchtbaar
te maken.
Voor meer informatie hierover, zie:
http://www.leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/overpopulatie-van-katten/kattenplan-destrijd-tegen-de-overpopulatie-van-katten
-

Identificatie: ingreep uitgevoerd door een dierenarts die erin bestaat een kat te identificeren
door een elektronische chip te implanteren onder de huid.
Voor meer informatie hierover, zie:
http://www.leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/identificatie-en-registratie-van-dieren/katten
-

-

Dierenarts: lid van de Orde der Dierenartsen van België.

-

Gezin: een of meerdere personen die al dan niet door familiebanden verbonden zijn,
doorgaans onder hetzelfde dak wonen en hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk
gemeenschappelijk regelen.

Artikel 3 – Toekenningscriterium
Voor de drie premies: als het aantal aanvragen de beschikbare begrotingskredieten zou overschrijden,
geldt de datum waarop de aanvraag ingediend werd als toekenningscriterium.
Artikel 4 – Bedrag en limiet van de premie
Het bedrag van de gemeentelijke premie voor sterilisatie wordt vastgelegd op 30,00 euro voor katers
en kattinnen.
Het bedrag van de gemeentelijke premie voor de identificatie van een kat wordt vastgelegd op 20,00
euro.
Het bedrag van de gemeentelijke premie voor vaccinatie van een kat wordt vastgelegd op 10,00 euro.
Er worden maximaal twee premies per jaar en per gezin dat in Etterbeek gedomicilieerd is (op basis
van de gezinssamenstelling) toegekend. Beide premies moeten verband houden met een ingreep die
beschreven wordt op het aanvraagformulier (sterilisatie, identificatie of vaccinatie).
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Het premiemaximum uit de voorgaande alinea geldt ongeacht het aantal huisdieren waarop de
aanvraag betrekking heeft.
De premies moeten betrekking hebben op katten die eigendom zijn van het gezin dat de premie wil
krijgen.
Artikel 5 – Procedure
Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de premieaanvraag ingediend worden aan de hand van het
formulier (zie bijlage), dat volledig ingevuld wordt door de aanvrager. Dat formulier moet ondertekend
en gestempeld worden door de dierenarts die de medische ingreep heeft uitgevoerd. Het formulier
moet vergezeld worden van:
1. de originele rekening van de dierenarts,
2. een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.
De aanvraag moet binnen drie maanden na de ingreep ingediend worden. Ze moet bezorgd worden
aan de gemeente Etterbeek – dienst Dierenwelzijn (tel.: 02 627 27 92), Oudergemlaan 115 in 1040
Etterbeek – Fax: 02 627 25 50 – E-mailadres: dierenwelzijn@etterbeek.be
Artikel 6 – Betaling
De premie wordt gestort op het bankrekeningnummer dat de begunstigde heeft vermeld op het
aanvraagformulier.
Artikel 7 – Betaling
De begunstigde van een premie moet de volledige premie terugbetalen aan het gemeentebestuur in
geval van een onvolledige of bedrieglijke aanvraag met de bedoeling om de premie onrechtmatig te
verkrijgen.
Artikel 8 – Betwistingen
Over betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement wordt soeverein en
definitief een beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen, met uitzondering
van een eventueel rechterlijk beroep. Het college neemt een beslissing in alle gevallen die niet
voorzien zijn in onderhavig reglement.

