
Met de steun van Leefmilieu Brussel  

 
 

Behandelend ambtenaar : Aurélie MISPELTER dierenw@koekelberg.brussels 
 

 
De gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met de GDPR en alleen voor de verwerking van de aanvraag voor de 
premie/cheque. Het zal binnen 2 jaar na de aanvraag worden vernietigd. 

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER 
 
Naam : …………………………………………………………….………….…………………………………………………………….….….….…. 

Voornaam : …………………………………………………………...................................................................…….….….…… 

Nationaal registernummer : . . - .  

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 
 
Adres : …………………………………………..……………………………………………………………......................................... 

Telefoon : ………………………………………………….……………………………………………………………….......................... 

E-mail : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………... 

Rekeningnummer van de aanvrager  : BE        

AANVRAGER VOOR 
PREMIE VOOR: 
❑ 1. STERILISATIE VAN KATTEN * 
DIERENGENEESKUNDIGE CHEQUE VOOR: 
❑ 2. IDENTIFICATIE VAN KATTEN EN HONDEN ** 
❑ 3. OPVOLGING VAN DE ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN HET DIER ** 
❑ 4. ACTUALISATIE VAN DE VACCINATIE ** 
❑ 5. ADVIES IN HET KADER VAN ADOPTIE/VERWERVING ** 

 

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 

Vgl. pagina 2. 

DATUM EN HANDTEKENING VAN DE AANVRAGER 
 

Ondergetekende verklaart op erewoord dat hij niet in aanmerking komt voor enige 
verzekeringsvergoeding of andere vorm van tegemoetkoming in de gemaakte kosten waarvoor 
de premie of de cheque wordt gevraagd. 

 
 
Datum : …………………………………  
Handtekening :  

 
 
 
 

*   REGLEMENT Gemeenteraad 19.12.2022/A/0023 
** REGLEMENT Gemeenteraad 28.11.2022/A/0008 

  
Gemeentebestuur 

Henri  
Vanhuffelplein 6 

 

 
DIERENWELZIJN. PREMIE EN CHEQUE. 

Aanvraagformulier. 
 

mailto:dierenw@koekelberg.brussels


Met de steun van Leefmilieu Brussel  

 
 

  

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 

PREMIE: 
1. STERILISATIE VAN KATTEN * 

 
❑ het formulier dat werd ingevuld, ondertekend en afgestempeld door de dierenarts die 

de operatie heeft uitgevoerd.  

❑ een foto van de kat. 

❑ het betalingsbewijs. 

 
DIERENGENEESKUNDIGE CHEQUE: 
2. IDENTIFICATIE VAN KATTEN EN HONDEN ** 
3. OPVOLGING VAN DE ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN HET DIER ** 
4. ACTUALISATIE VAN DE VACCINATIE ** 
5. ADVIES IN HET KADER VAN ADOPTIE/VERWERVING ** 

 
❑ het gemeenteformulier dat werd ingevuld, ondertekend en afgestempeld door de 

dierenarts of een kopie van de door de dierenarts op naam van de aanvrager gestelde 

honorariumnota met vermelding van de reden van de ingreep. 

❑ het document ter staving van het statuut van de aanvrager (begunstigde van het OCMW 

of verhoogde tegemoetkoming) of een kopie van de laatste personenbelasting aangifte 

van het voorgaande belastingjaar (waaruit de inkomenscategorie van de aanvrager blijkt) 

en een gezinssamenstelling om van een verhoging te kunnen genieten (indien van 

toepassing). 

❑ de bewijs van identificatie en registratie van het huisdier op naam van de aanvrager. 

❑ de kopie van de relevante pagina van het vaccinatieboekje (indien van toepassing). 

❑ het betalingsbewijs. 

❑ het document waarin het bedrag wordt vermeld van de vergoeding van de verzekering of 

van enige andere vorm van tegemoetkoming in de gemaakte kosten waarvoor de cheque 

wordt aangevraagd (indien van toepassing). 

 

*   REGLEMENT GEMEENTERAAD 19.12.2022/A/0023 
** REGLEMENT GEMEENTERAAD 28.11.2022/A/0008 


