SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE STERILISATIE VAN HUISKATTEN
Artikel 1 - Voorwerp
Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen voor het dienstjaar 2017 en de komende
dienstjaren en overeenkomstig de bepalingen uit dit reglement kan het college van burgemeester en
schepenen een premie toekennen voor de sterilisatie van huiskatten.
Artikel 2 - Begrippen
In de zin van dit reglement worden de volgende begrippen als volgt begrepen:
1. Sterilisatie: de door een dierenarts uitgevoerde handeling om een kater of kattin onvruchtbaar te maken.
2. Dierenarts: dierenarts die lid is van de Belgische Orde der Dierenartsen.
3. Verantwoordelijke: natuurlijk persoon die eigenaar of houder is van een kat, die er gewoonlijk voor zorgt
of er rechtstreeks toezicht op houdt.
Artikel 3 - Toegekend bedrag
Het bedrag van de gemeentelijke premie bedraagt € 50 voor een kater en € 75 voor een kattin.
Er kunnen ten hoogste drie premies toegekend worden per jaar en per in Ukkel gedomicilieerd gezin.
Artikel 4 - Premieaanvraag
Op straffe van onontvankelijkheid moet de premie aangevraagd worden op het gepaste formulier dat
behoorlijk ondertekend en ingevuld moet worden door de verantwoordelijke.
Bij dit formulier moeten gevoegd worden: een attest van de dierenarts die de sterilisatie heeft uitgevoerd, de
originele ereloonrekening van deze arts gericht aan de verantwoordelijke en een kopie van de identiteitskaart
van de verantwoordelijke.
De premieaanvraag moet op het volgende adres ingediend worden binnen de drie maanden volgend op de
sterilisatie en ten laatste voor 1 december van het overeenkomstige dienstjaar: Gemeentebestuur van Ukkel Milieudienst - Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Brussel.
Artikel 5 - Gunningscriteria
Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijden, worden de als volledig beschouwde
aanvragen behandeld volgens de datum waarop zij ingediend worden, tot het uitputten van het budget.
Artikel 6 - Verrekening
Na het besluit tot toekenning van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie overgemaakt
op de bankrekening die de aanvrager in het onder artikel 4 bedoelde formulier heeft medegedeeld.
Artikel 7 - Terugbetaling
De aanvrager die de premie heeft ontvangen, dient deze volledig aan het gemeentebestuur terug te betalen
als zijn aanvraag onjuist of frauduleus is ingediend met als enige doel het onrechtmatig verkrijgen van deze
premie.
Artikel 8 - Betwistingen
Tegen het besluit om een gemeentelijke premie te weigeren, kan een klacht ingediend worden bij het college
van burgemeester en schepenen.
De klacht moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd, op straffe van verval, binnen de
maand volgend op de betekening van de beslissing tot weigering.

