TOEKENNING VAN EEN GEMEENTEPREMIE VOOR DE VACCINATIE, STERILISATIE EN
IDENTIFICATIE VAN HUISKATTEN EN -HONDEN VAN GEZINNEN MET LAGE INKOMENS

Reglement
Artikel 1: Voorwerp
Binnen de grenzen van de jaarlijkse begrotingskredieten die hiervoor voorzien zijn, strekt het
onderhavige reglement ertoe een premie toe te kennen voor:
De vaccinatie van huiskatten en -honden door een dierenarts;
De sterilisatie van huiskatten en -honden door een dierenarts;
De identificatie en registratie van huiskatten en -honden door een dierenarts.
Artikel 2: Definities
Voor de toepassing van het onderhavige reglement wordt verstaan onder:
 Vaccinatie: handeling verricht door een dierenarts waarbij een huisdier geïnjecteerd wordt
met een infectieus agens (virus of bacterie) in een onschadelijke vorm, maar die de
immuunrespons van het organisme stimuleert. Voor honden worden vaccins tegen de
volgende ziektes in aanmerking genomen: ziekte van Carré, hepatitis, parvovirose,
leptospirose en parainfluenza of kennelhoest (vaccins DHP/DHPPI/DHPPIL4...BbPI). Voor
katten zijn de vaccins die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie TC of RCPCh
(tyfus + coryza) voor binnenkatten en TCL (tyfus + coryza + leukose) voor buitenkatten;
 Sterilisatie: ingreep uitgevoerd door een dierenarts bij een kater of kattin om die onvruchtbaar
te maken (wegnemen van de testikels of de eierstokken - met eventueel de baarmoeder);
 Identificatie: ingreep uitgevoerd door een dierenarts die bestaat in de inplanting van een
elektronische chip onder de huid van een huisdier (moet gevolgd worden door de registratie);
 Dierenarts: een persoon die in het bezit is van een wettelijk diploma diergeneeskunde, een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten heeft en ingeschreven is op de lijst van
dierenartsen of in het speciaal register van de Orde der dierenartsen.
Artikel 3: Begunstigde
De premie wordt toegekend aan elke meerderjarige natuurlijke persoon die tot de categorie van de
lage inkomens behoort, die gedomicilieerd is op het grondgebied van de gemeente Ukkel en die de
prijs van de consultatie en de identificatie, de vaccinatie en/of de sterilisatie betaald heeft voor het
dier of de dieren waar hij de eigenaar van is.
Lage inkomens: alleenstaande met een belastbaar inkomen lager dan € 35.782,80 en samenwonenden
of koppel met een belastbaar inkomen lager dan € 50.782,80.
Het in aanmerking te nemen bedrag staat verduidelijkt op het recentste aanslagbiljet kohieruittreksel.
Het betreft de som van het globaal belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbaar inkomen.
Samenwonenden of koppel: meer dan een meerderjarige persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres.
Artikel 4: Tussenkomst
Het bedrag van de premie mag niet hoger liggen dan 100 % van het bedrag van de factuur van de
dierenarts.
Er kunnen hoogstens drie premies toegekend worden per jaar en per gezin gedomicilieerd op het
grondgebied van de gemeente Ukkel.
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Vaccinatie:
Voor honden en katten wordt het bedrag van de gemeentepremie vastgelegd op € 30,00.
Sterilisatie:
Voor katten wordt het bedrag van de gemeentepremie vastgelegd op € 50,00 voor een kater en € 75,00
voor een kattin.
Voor honden wordt het bedrag van de gemeentepremie vastgelegd op € 70,00 voor een reu en
€ 125,00 voor een teef.
Identificatie:
Voor katten en honden wordt het bedrag van de gemeentepremie vastgelegd op € 30,00.
Artikel 5: Indiening en behandeling van de aanvragen
§1. De aanvrager dient zijn dossier in bij het gemeentebestuur, ofwel per aangetekende brief, ofwel
door indiening tegen ontvangstbevestiging, ofwel per e-mail in pdf, binnen de 6 maanden vanaf de
datum vermeld op de honorariumnota/factuur van de dierenarts, aan de hand van het formulier
opgesteld door het bestuur. Na deze termijn van 6 maanden kan de premie in ieder geval niet meer
toegekend worden. De honorariumnota's mogen dus ten vroegste dateren van 1 juli 2021 voor een
dossier ingediend op 1 januari 2022.
§2. Bij het aanvraagformulier horen:
 Een kopie van het laatste aanslagbiljet kohieruittreksel van het gezin afgeleverd door de FOD
Financiën, met verduidelijking van de inkomens, al dan niet onderworpen aan de Belgische
personenbelasting* (als bewijs van de inkomenscategorie waartoe de aanvrager behoort);
 Een kopie van de gedetailleerde honorariumnota/factuur van de dierenarts op naam van de
aanvrager;
 Een kopie van het bewijs van betaling van de volledige honorariumnota/factuur
(rekeningafschrift, ...);
 In het geval van een premieaanvraag voor identificatie of vaccinatie, een kopie van de
betreffende pagina van het vaccinatieboekje.
* Indien de aanvrager niet door de Belgische staat belast werd in het betrokken aanslagjaar, moet het
aanslagbiljet kohieruittreksel vervangen worden door:
- Inkomens in het buitenland: een kopie van een buitenlands document gelijkwaardig aan het
aanslagbiljet kohieruittreksel;
- Geen inkomens in het buitenland: een officieel attest dat er het bewijs van levert;
- Internationale organisatie: een kopie van het salarisattest.
§3. Indien het aanvraagdossier volledig is, krijgt de aanvrager een ontvangstbevestiging van een
volledig dossier. De volledige dossiers worden ter beslissing voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
§4. Er wordt een lijst met aanvragen bijgehouden op basis van de ontvangstdatum van volledige
aanvragen. Als het aantal aanvragen het jaarlijks beschikbare budget overschrijdt, worden de volledige
aanvragen behandeld volgens de datum waarop zij ingediend worden, tot uitputting van het budget.
§5. Indien het aanvraagdossier onvolledig is, wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende inlichtingen
en/of documenten in te dienen binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de verzenddatum
van de brief die kennis geeft van een onvolledige aanvraag.
Indien de aanvrager zijn aanvraag niet vervolledigt binnen de toegestane termijn, wordt geen rekening
gehouden met zijn aanvraag en wordt de premie niet toegekend.
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Artikel 6: Betwisting
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.

Artikel 7: Terugbetaling
Onverminderd eventuele gerechtelijke vervolging dient de begunstigde van de premie de volledige
premie aan het gemeentebestuur terug te betalen, alsook de bijhorende interesten berekend volgens
de wettelijke rentevoet die geldt op de datum van de beslissing tot invordering, in geval van onjuiste
of frauduleuze aangifte om de door het onderhavige reglement toegekende premie onrechtmatig te
verkrijgen.
Artikel 8: Toepasselijke wetgeving
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen is van toepassing op de onderhavige premie, met uitzondering van artikel 5, dat de
specifieke verplichtingen voor rechtspersonen bepaalt, zoals balans, rekeningen en jaarverslag.
Artikel 9: Invoegetreding
Het onderhavige reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
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