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Reglement voor de toekenning van “dierengeneeskundige” cheques 

Artikel 1: Doel 

De gemeente Koekelberg stelt een dierengeneeskundige cheque in om, gedeeltelijk en onder de 

voorwaarden van toekenning, tussen te komen in de kosten van consultatie of een 

dierengeneeskundige tussenkomst. 

Artikel 2: Definities 

Onder verantwoordelijke van het dier wordt verstaan: de eigenaar of houder van een huisdier die 

daarover het toezicht of houderschap heeft. Het eigendom of houderschap blijkt uit de identificatie- 

en registratiedocument van het dier. 

Onder dierenarts wordt verstaan de houder van een wettelijk diploma van dierengeneeskunde die 

een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en inschreven is in het register van 

dierenartsen of in het speciaal register van de Belgische orde van dierenartsen en zijn praktijk heeft 

in het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

Onder gezelschapsdier wordt verstaan: elk dier van de soortenlijst of zoogdiercategorieën die niet 

voor productiedoeleinden mogen worden gehouden. Het betreft dieren die gehouden kunnen 

worden en/of opgenomen zijn in de positieve lijst van reptielen zoals gedefinieerd in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

Onder consultatie ofte raadpleging wordt verstaan: de consultatie over de volgende aspecten: 

- Identificatie van katten en honden (inclusief bijwerken van gegevens) 

- Opvolgen van de algemene gezondheidstoestand van het dier 

- Vaccinatie  

- Advies bij adoptie/verwerving 

Onder begunstigde wordt verstaan: elk individu, fysieke persoon die een huisdier bezit. 

Artikel 3: Begunstigde 

De begunstigde is de verantwoordelijke voor het huisdier. 

Hij is woonachtig op het grondgebied van Koekelberg. 

Om dubbele vergoeding van dezelfde kosten te voorkomen, moet de begunstigde aantonen dat hij 

geen verzekering of andere vorm van interventie heeft voor de gemaakte kosten waarvoor de 

cheque wordt aangevraagd. Een verklaring op eer is hiervan het bewijs. 

De begunstigden kunnen genieten van de dierengeneeskundige cheque: 

➢ U ontvangt het sociaal vervangingsinkomen van het OCMW op het moment van de 

genoemde consultatie. 

➢ U bent begunstigde van verhoogde tussenkomst op het moment van de genoemde 

consultatie. 

➢ Uw totaal belastbaar inkomen bedraagt minder dan 37.600 euro per jaar en kan niet hoger 

zijn dan een bedrag van 52.600 euro. 

o Het bovengenoemde minimumbedrag wordt verhoogd met 15.000 euro’s als het 

gezin uit ten minste twee volwassenen bestaat. 

o Het minimumbedrag wordt verhoogd met 5.000 euro per minderjarige ten laste.  
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Artikel 4: Bedrag van de cheque 

De cheque heeft een waarde van 40 euro.  

Het betaalde bedrag mag niet hoger zijn dan de kost van de raadpleging of interventie. 

De verantwoordelijke voor het dier kan per huisdier een cheque per jaar ontvangen en kan de 

cheques voor verschillende huisdieren cumuleren tot een bedrag van maximum 80 euro. 

Artikel 5: Procedure 

1. De aanvraag moet uiterlijk op 15 juni 2023 bij het gemeentebestuur worden ingediend 

(postdatum of gemeentestempel als bewijs.  

2. De aanvraag moet binnen maximaal 3 maanden na de ingreep op bezoek aan de dierenarts 

worden ingediend. Voor de bezoeken of interventies gedaan tussen 1 september 2022 en 31 

oktober 2022 wordt de termijn van drie maanden voor het indienen van de aanvraag met 

een maand verlengd. 

3. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, 

ofwel door aangetekend schrijven, ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs van het 

gemeentebestuur ofwel door e-mail aan dierenw@koekelberg.brussels 

4. De aanvraag moet gedaan worden met het formulier dat op eenvoudig verzoek beschikbaar 

is en dit naar behoren ingevuld en ondertekend. 

5. Elke aanvraag moet de volgende documenten bevatten 

• Het aanvraagformulier voor de cheque. 

• Een kopie van de door de dierenarts op naam van de aanvrager gestelde 

honorariumnota met vermelding van de reden van de ingreep. 

• Een 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.  

• Bewijs van identificatie en registratie van het huisdier op naam van de aanvrager. 

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

• Het bewijs dat er geen dubbele vergoeding wordt gevraagd voor dezelfde kosten. 

Een verklaring op eer volstaat. 

6. De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst 

7. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om het adres van de 

aanvrager en de eigendom van het dier te controleren.  

8. De gemeente draagt alle kosten in verband met het onderzoek van de aanvraag. 

Artikel 6: Afwikkeling 

Binnen de limieten van de begrotingskredieten van het daarvoor voorziene artikel 777/331-01 van de 

gewone begroting van het lopende jaar, zal de cheque betaald worden na onderzoek van het 

aanvraagdossier en besluit van het college van burgemeester en schepenen. 

Het wordt betaald aan de begunstigde op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier. 
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Artikel 7: Terugbetaling 

De terugbetaling van de waarde van de cheque vermeerderd met de gewone rente tegen de op de 

datum van het terugvorderingsbesluit geldende wettelijke rentevoet, wordt van elke begunstigde 

geëist die een onjuiste of onvolledige verklaring heeft afgelegd, onverminderd de gerechtelijke 

procedures die kunnen worden ingesteld tegen diegenen die valse verklaringen hebben ondertekend 

of valse verklaringen hebben gebruikt.  

De begunstigde van de cheque verbindt zich ertoe het volledige bedrag van deze cheque onverwijld 

terug te betalen indien blijkt dat de voorwaarden van deze verordening niet zijn nageleefd. 

Artikel 8: Geschillen 

Specifieke gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden door het college van burgemeester en 
schepenen geregeld.  
 
Geschillen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en 
schepenen.  

 

Artikel 9: inwerkingtreding 

Het huidig reglement treedt in werking op 1 december 2022 en is van toepassing tot 30 juni 2023. 

 


