Subsidiereglement voor het steriliseren/castreren van huiskatten – 2020
Artikel 1. Wat is de doelstelling van het toekennen van deze subsidie?
De Groep Mechelen voorziet in een tussenkomst waarbij gezinnen van de stad Mechelen en
deelgemeenten, behorende tot een specifieke doelgroep, de mogelijkheid krijgen om een
subsidie aan te vragen voor het laten steriliseren of castreren van hun huiskat. Het steriliseren of
castreren van huiskatten is een preventieve maatregel om op termijn de zwerfkattenpopulatie
en het bijbehorende dierenleed op een diervriendelijke manier te verminderen. Door deze
maatregel kunnen gezinnen die het moeilijker hebben dan een gemiddeld gezin in onze
samenleving en vaak niet de middelen hebben om naar de dierenarts te gaan, geïnformeerd en
gemotiveerd worden om hun huiskatten toch te laten steriliseren of castreren. De subsidie
wordt toegekend binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde kredieten in de begroting
van Groep Mechelen.
Artikel 2. Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?
De Groep Mechelen voorziet een subsidie voor huiskatten die vanaf 1 januari 2020 gesteriliseerd
of gecastreerd worden. Gezinnen die maximaal 2 huiskatten laten steriliseren of castreren,
kunnen een subsidie aanvragen. Dit project loopt van 1 januari 2020 tem 31 december 2020. De
subsidie kan geweigerd worden indien de verantwoordelijke of de aanvraag niet voldoet aan de
door de Groep Mechelen vereiste voorwaarden.
Artikel 3. Wie kan de subsidie aanvragen?
De aanvrager van de subsidie is een natuurlijk persoon, bezitter van een UITPAS met
kansentarief, en dient gedomicilieerd te zijn in de stad Mechelen (of deelgemeenten) op het
ogenblik dat hij/zij de ingreep, om zijn/haar huiskat te steriliseren of castreren, laat uitvoeren bij
een erkende, deelnemende 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. De erkende dierenarts dient het formulier binnen twee weken nadat de
huiskat werd gesteriliseerd of gecastreerd, te bezorgen aan de Dierenbescherming Mechelen
vzw, Slachthuislaan 3, 2800 Mechelen (e-mail: info@dierenbeschermingmechelen.be —
telefoonnummer: 015 20 52 87).
Het officiële aanvraagformulier is beschikbaar aan het onthaal van het Huis van de Mechelaar,
Reuzenstraat 1, van het Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, en van de Dierenbescherming
Mechelen vzw, Slachthuislaan 3 te Mechelen.

Om ontvankelijk te zijn, dient het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier de
volgende gegevens te vermelden: de identiteit (voornaam, familienaam), adres,
telefoonnummer, nummer UITPAS met kansentarief, geboortedatum en de handtekening van de
verantwoordelijke; de datum van de uitgevoerde ingreep van de huiskat, het geslacht, de leeftijd
van de huiskat, de chipgegevens en beschrijving van de kat; 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 steriliseren of castreren van huiskatten,
alsook dat hij de rechtmatige eigenaar is van het dier. De aanvrager betaalt het afgesproken vast
tarief van 25€ voor een sterilisatie en 10€ voor een castratie ter plaatse bij de dierenarts. Een
correct aanvraagformulier zal steeds voorzien zijn van een handtekening en stempel van de stad
of de vzw.
Artikel 5. Hoe gebeuren de beoordeling en toekenning van de subsidie?
Er wordt maximaal een subsidie verleend voor het laten steriliseren of castreren van twee
huiskatten per gezin per jaar. Als een gezin twee huiskatten laat steriliseren of castreren,
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 Mechelen.
Hetzij twee of meerdere personen die eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken, er
samenleven en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Mechelen.
Artikel 6. Hoe gebeurt de uitbetaling van de subsidie?
De aanvraag moet binnen één maand na de ingreep worden ingediend door de uitvoerende
dierenarts bij de Dierenbescherming Mechelen. Deze controleert het volledig ingevulde
formulier voor de subsidieaanvraag van Groep Mechelen. De subsidie bedraagt het verschil
tussen het tarief van de dierenarts en de 25€ voor het steriliseren en 10€ voor het castreren van
een huiskat. De totaalsom wordt uitbetaald aan de uitvoerende dierenarts binnen de twee
maanden na indiening van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
Artikel 7. Welke algemeen geldende reglementering is van toepassing?
De via deze weg verkregen persoonsgegevens zullen door de Dierenbescherming Mechelen vzw
en Groep Mechelen 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.

