AANVRAAG SUBSIDIE STERILISATIE VAN
ZWERFKATTEN
Gelieve dit formulier volledig ingevuld terug te sturen naar:
Leefmilieu Brussel - BIM, Afdeling Groene Ruimten; Departement Biodiversiteit
Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel
Of via e-mail naar biodiv@leefmilieu.irisnet.be of per fax op 02/775.77.21

JAAR WAAROP DE SUBSIDIEAANVRAAG BETREKKING HEEFT:

INFORMATIE BETREFFENDE DE AANVRAGENDE GEMEENTE
De hieronder vermelde gegevens zijn geldig op het ogenblik van de aanvraag
1. Gegevens van de aanvragende gemeente
Gemeente + postcode :
Straat en nummer :
Telefoon :
Fax :
Mail :
1

Website :
Bankrekening waarop de toelage gestort moet worden:

2. Contactpersoon van de gemeente in het kader van de aanvraag
Naam :
Telefoon :
Fax :
Mail :
Algemeen gemeentelijk beleid en werkplan
Wat is de gemeentelijke strategie om op een globale manier de zwerfkattenproblematiek op haar
2
territorium te beheren ?
Hoe lang zal deze strategie geldig blijven ?
Wat is het actieplan van de gemeente voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft (acties,
periodes, locaties, etc. ) ?

1

Indien van toepassing
Wanneer reeds een gewestelijke subsidie werd bekomen voor de sterilisatie van zwerfkatten en wanneer de
gemeentelijke strategie nog steeds actueel is, moeten enkel de eventuele aanpassingen hieraan worden
weergegeven.
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Stand van zaken
Beschrijf kort de problematiek van de zwerfkatten op het grondgebied van de gemeente:
-

in te voegen kaart met de exacte lokalisatie van verzamelplaatsen van zwerfkatten

-

berekening van de populatie van zwerfkatten en van hun toename

-

beschrijving en raming van de omvang van de veroorzaakte hinder

Overeenkomst(en) tussen de gemeente en de dierenarts(en)
De getekende overeenkomst(en) tussen de gemeente en de dierenarts(en), conform bijlage I van het
regeringsbesluit van 1 december 2007 betreffende de subsidiëring van de gemeenten voor de sterilisatie
van zwerfkatten, worden toegevoegd bij dit formulier.

Ik verklaar op eer dat alle meegedeelde gegevens correct zijn en geef het bevoegde bestuur de
toestemming ter plaatse controle te doen indien nodig.

Handtekening, naam en functie van de gemachtigde

Datum
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BIJLAGE - OVEREENKOMST GEMEENTE - DIERENARTS.

Art. N1. (BBR 01/12/2007)
Tussen enerzijds, de gemeente ...
vertegenwoordigd door ...
hierna genoemd " de gemeente ";
En anderzijds de heer/mevrouw ...
houder van het diploma van doctor in de veeartsenijkunde, ingeschreven op de lijst van de "
Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires " of van de
Nederlandstalige Gewestelijke Raad der Dierenartsen, en die zijn beroepsactiviteit uitoefent in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna genoemd " de dierenarts ".
Wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1. De gemeente geeft de dierenarts de opdracht om de zwerfkatten die op haar
grondgebied worden opgevangen, te steriliseren in overeenstemming met de ordonnantie van
16 mei 2002 betreffende de sterilisatie van zwerfkatten.
Art. 2. Onder sterilisatie wordt verstaan de castratie van katers, de ovariotomie of
ovariohysterectomie van de kattinnen.
Art. 3. Voor elke ingreep moet de dierenarts een volledig ingevulde verklaring worden bezorgd
waarvan sprake in bijlage II. Indien de dierenarts deze verklaring niet ontvangt, mag hij niet tot
de ingreep overgaan.
Art. 4. De dierenarts verbindt er zich toe de zwerfkatten te steriliseren nadat hij de dieren heeft
onderzocht en heeft nagegaan of de gezondheidstoestand van de dieren een sterilisatie toelaat.
Art. 5. De dierenarts voert niet alleen de heelkundige ingreep uit bedoeld in artikel 2 van
onderhavige overeenkomst, maar staat ook in voor de nazorg en behandeling van geopereerde
dieren evenals voor de eventuele euthanasie van de aangeboden katten. Hij mag de nazorg
van de dieren echter opdragen aan een gespecialiseerde instelling voor zover het Gewest noch
de gemeente niet moeten bijdragen in de kosten voor de verpleging, de nazorg en de
behandeling.
Art. 6. De dierenarts kan slechts overgaan tot euthanasie bij een ziek dier wanneer zijn
gezondheidstoestand er sterk op achteruit is gegaan en wanneer de mensen die het dier zijn
komen brengen, er niet voor kunnen zorgen of niemand kennen die de kat kunnen opvangen.
Art. 7. De dierenarts zal aan het rechteroor een inkeping maken in de vorm van een driehoek
waarvan de basis aan de buitenrand van het oor gelegen is om aan te geven dat het dier
gesteriliseerd is.
Art. 8. De gemeente verbindt zich ertoe de forfaitaire som van ... euro te betalen aan de
dierenarts voor elke uitgevoerde sterilisatie conform deze overeenkomst.
Gelet de bijlage gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
betreffende de subsidiëring van gemeenten voor de sterilisatie van zwerfkatten.
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