SUBSIDIEREGELEMENT VOOR HET ONVRUCHTBAAR MAKEN, CHIPPEN EN REGISTEREN VAN
HUISKATTEN
Artikel 1: Doel
De stad Ninove wil gezinnen financieel ondersteunen door toekenning van een subsidie, volgens de bepalingen
van dit reglement, wanneer kan worden aangetoond dat hun huiskatten gechipt, geregistreerd en onvruchtbaar
gemaakt zijn.
Door deze maatregel kunnen verloren huiskatten sneller worden herenigd met hun eigenaar en kunnen
eigenaars van overleden huisdieren worden verwittigd. Op termijn wordt hierdoor bovendien de
zwerfkattenkattenpopulatie op een diervriendelijke manier verminderd.
Artikel 2: Definities
•

‘Verantwoordelijke’: de persoon, eigenaar of houder van een huiskat, die er toezicht op uitoefent
zoals bedoeld in artikel 1385 van het burgerlijk wetboek.

•

‘Officieel subsidieaanvraagformulier van de stad Ninove’: het document dat beschikbaar is op de
website van de stad Ninove (www.ninove.be/dieren) of te verkrijgen is via e-mail: leefmilieu@ninove.be
en telefoonnummer: 054 50 50 50.

•

‘Gezin’: hetzij een persoon die alleen een woning of woongelegenheid betrekt en ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van de stad Ninove. Hetzij twee of meerdere personen die eenzelfde woning of
woongelegenheid betrekken, er samenleven en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad
Ninove.

Artikel 3: Doelgroep
De aanvrager van de subsidie dient gedomicilieerd te zijn in de stad Ninove op het ogenblik dat de
verantwoordelijke de ingreep:
•

om zijn/haar huiskat onvruchtbaar te maken

•

om zijn/haar huiskat te chippen en registreren

laat uitvoeren bij een erkende dierenarts met een praktijk in Ninove.
Artikel 4: Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag bestaat uit 2 onderdelen:
•
4.1 - De stad Ninove geeft een subsidie van 20,00 euro voor het registreren en chippen van de huiskat.
•

4.2 - De stad Ninove geeft een subsidie van 30,00 euro voor de sterilisatie van een kattin en 15,00
euro voor de castratie van een kater.

Wanneer de ingreep onder 4.1 en 4.2 samen wordt uitgevoerd, wordt het subsidiebedrag in 1 keer uitgekeerd
(50,00 euro voor een kattin, 35,00 euro voor een kater).
In het andere geval zijn volgende voorwaarden van toepassing:
•
De subsidie onder 4.1 wordt enkel uitgekeerd als de aanvrager kan aantonen dat de ingreep onder 4.2
(het onvruchtbaar maken van de kat) eerder werd uitgevoerd.
•

De subsidie onder 4.2 wordt enkel uitgekeerd als de aanvrager kan aantonen dat de ingreep onder 4.1
(het chippen en registreren van de kat) reeds werd uitgevoerd.

Er wordt maximaal een subsidie verleend voor 1 huiskat per gezin per jaar.

Artikel 5: Aanvraag
De subsidie dient te worden aangevraagd binnen de 3 maanden nadat de ingreep door een erkende dierenarts
met een praktijk op het grondgebied van Ninove heeft plaatsgevonden. De aanvrager gebruikt hiervoor het
officiële aanvraagformulier: Aanvraagformulier voor het bekomen van een subsidie voor het onvruchtbaar
maken, chippen en registeren van een huiskat.
Om ontvankelijk te zijn, dient het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier de volgende gegevens
te vermelden:
•
de identiteit (naam en voornaam), rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, e-mail en de
handtekening van de eigenaar van de huiskat;
•

het bankrekeningnummer in IBAN-vorm van de verantwoordelijke waarop de subsidie zal gestort
worden;

•

de datum van de uitgevoerde ingreep van de huiskat, het geslacht en de leeftijd van de huiskat;

•

het chipnummer van de huiskat;

•

de identiteit van de dierenarts (naam praktijk, voornaam, familienaam), adres van zijn/haar praktijk,
zijn/haar handtekening en stempel;

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient verstuurd of bezorgd te worden aan
•
stad Ninove - dienst leefmilieu, Centrumlaan 100, 9400 Ninove;
•

of leefmilieu@ninove.be

Wanneer de subsidieaanvraag onvolledig is, neemt de stad contact op met de aanvrager waarin wordt
meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt
binnen een termijn van 1 maand.

Artikel 6: Beslissing
De subsidie kan geweigerd worden indien de verantwoordelijke niet voldoet aan de door de stad Ninove
vereiste voorwaarden. In dit geval zal de verantwoordelijke een brief ontvangen met de reden van weigering.
Artikel 7: Betaling
De subsidie wordt uitbetaald aan de verantwoordelijke binnen de drie maanden na indiening van het volledig
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en dit binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde
kredieten in de stadsbegroting.

