Subsidiereglement voor het chippen van huiskatten
Artikel 1. Wat is de doelstelling van het toekennen van deze subsidie?
De stad voorziet in een tussenkomst waarbij gezinnen van de stad Antwerpen de
mogelijkheid krijgen om een subsidie bij de stad Antwerpen aan te vragen nadat zij hun
huiskat hebben laten chippen en registreren. Het chippen en registreren van huiskatten is
een preventieve maatregel om op termijn de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke
manier te verminderen. Door deze maatregel kunnen verloren huiskatten sneller worden
herenigd met hun eigenaar en kunnen eigenaars van overleden huisdieren worden
verwittigd. Ook kunnen eigenaars die hun huiskat dumpen, worden geïdentificeerd en
beboet.
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde
kredieten in de stadsbegroting. De gemeenteraad keurde op 19 november 2013 het
meerjarenplan 2014 – 2019 goed.

Artikel 2. Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?
De stad Antwerpen voorziet jaarlijks een subsidie voor huiskatten die in de maand juni
gechipt en geregistreerd worden. Gezinnen die tussen 1 juni en 30 juni maximaal 2 huiskatten
laten chippen, kunnen een subsidie aanvragen. De aanvraag moet binnen één maand na de
ingreep worden ingediend. Dit project loopt van 1 juni 2014 tot en met 30 juni 2019.

Artikel 3. Wie kan de subsidie aanvragen?
De aanvrager van de subsidie is een natuurlijk persoon en dient gedomicilieerd te zijn in de
stad Antwerpen op het ogenblik dat hij/zij de ingreep, om zijn/haar huiskat te chippen en
registreren, laat uitvoeren bij een erkende dierenarts.
De aanvrager is de verantwoordelijke persoon, eigenaar of houder van de huiskat, die er
toezicht op uitoefent zoals bedoeld in artikel 1385 van het burgerlijk wetboek; wet van 28
augustus 1991 houdende de uitoefening van de diergeneeskunde en eventuele latere
wijzigingen en aanvullingen van deze wet.

Artikel 4. Hoe wordt de subsidie aangevraagd?
De subsidie dient aangevraagd te worden door de verantwoordelijke met een officieel
aanvraagformulier binnen één maand nadat de huiskat werd gechipt en geregistreerd door een
erkende dierenarts.
Het officieel subsidieaanvraagformulier van de stad Antwerpen is beschikbaar bij het stedelijk
bedrijf samen leven, dienst dierenwelzijn (e-mail: dierenwelzijn@stad.antwerpen.be –
telefoonnummer: 03 338 36 60), en op de website van de stad Antwerpen
(www.antwerpen.be/dieren).
Om ontvankelijk te zijn, dient het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier de
volgende gegevens te vermelden:
de identiteit (voornaam, familienaam), adres, telefoonnummer, de geboortedatum en de
handtekening van de verantwoordelijke;
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, de leeftijd van de
huiskat, de chipgegevens en naam van de databank registratie;
de identiteit van de dierenarts (voornaam, familienaam), adres van zijn/haar praktijk,
zijn/haar handtekening en stempel.
Door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier, bevestigt de aanvrager dat er
geen andere subsidies worden aangevraagd voor het chippen van huiskatten.
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient verstuurd of bezorgd te
worden aan Samen leven, dienst dierenwelzijn, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
De subsidie zal vanaf 2015 ook aangevraagd kunnen worden via het digitaal platform A-stad
van stad Antwerpen.

Artikel 5. Hoe gebeuren de beoordeling en toekenning van de subsidie?
Er wordt maximaal een subsidie verleend voor het laten chippen en registreren van twee
huiskatten per gezin per jaar. Als een gezin twee huiskatten laat chippen en registreren,
moeten er twee aanvragen ingediend worden.
Gezin: hetzij een persoon die alleen een woning of woongelegenheid betrekt en ingeschreven
is in de bevolkingsregisters van de stad Antwerpen. Hetzij twee of meerdere personen die
eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken, er samenleven en ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van de stad Antwerpen.

Artikel 6. Hoe gebeurt de uitbetaling van de subsidie?
Het stedelijk bedrijf samen leven/dienst dierenwelzijn controleert het volledig ingevulde
formulier voor de subsidieaanvraag van de stad Antwerpen. De subsidie bedraagt 12,00 euro
voor het chippen en registreren van een huiskat en wordt uitbetaald aan de verantwoordelijke
binnen de zes maanden na indiening van het volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier.
De subsidie kan geweigerd worden indien de verantwoordelijke of de aanvraag niet voldoet
aan de door de stad Antwerpen vereiste voorwaarden. In dit geval zal de verantwoordelijke
een schrijven ontvangen met de reden van weigering.

Artikel 7. Welke algemeen geldende reglementering is van toepassing?
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken, zijn de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het
algemeen reglement op de toelagen (gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006,
jaarnummer 2730) van toepassing.
De via deze weg verkregen persoonsgegevens zullen door de stad Antwerpen verwerkt
worden in overeenstemming met de principes van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van
persoonsgegevens en enkel verwerkt worden voor de doelstellingen weergegeven in artikel 1
van dit reglement.

Artikel 8. Vrijwaringsprincipe
De gemeenteraad keurde op 20 september 2010 volgend vrijwaringsprincipe goed en schrijft
dit standaard in bij een volgende wijziging van de subsidie- of retributiereglementen:
‘ Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt
van stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier
mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect
voor elkaar harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de
wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt
steeds tot sancties zoals:
- weigeren of terugvorderen van de subsidie
- éénzijdig beëindigen van de samenwerking
- verhuurverbod in alle stedelijke centra
- weigering logistieke ondersteuning
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar
aanleiding van de opgelegde sancties.

