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AANVRAAGFORMULIER 
VOOR EEN PREMIE VOOR DE STERILISATIE VAN HUISKATTEN  

 

Opgesteld in overeenstemming met het reglement voor de sterilisatie van huiskatten goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 16/12/2020 

 

Gelieve dit formulier leesbaar en met HOOFDLETTERS in te vullen   
 

Ondergetekende .................................................................................................................................................. 
Woonachtig .......................................................................................................................................................... 
Telefoon: ………………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………….. 
Rijksregisternummer: …………………………………………………. 
 
Bankrekeningnummer voor de uitbetaling van de premie …………………………………………………………………………… 
 

Aanvraag van premie voor de sterilisatie van de huiskat(ten) (max. 3 sterilisaties): 
 

1) Naam van de kat: .........................Identificatie nr.: …………………………… Geslacht: ☐Mannelijk/☐Vrouwelijk   

2) Naam van de kat: .........................Identificatie nr.:  ……………………………Geslacht: ☐Mannelijk/☐Vrouwelijk 

3) Naam van de kat: ……………………….Identificatie nr.:  .………………………….Geslacht: ☐Mannelijk/☐Vrouwelijk 
 

Opgemaakt te Schaarbeek, op……………………………………………….                         Handtekening van de eigenaar: 
 

 
 
 

Gegevens van de dierenarts: 
 

Naam: dr. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stempel van de dierenarts:             Handtekening van dierenarts:  
 
 
 
 
 

 

Dit formulier en een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart dient u per e-mail of post op te sturen 
naar het kabinet van Deborah LORENZINO, schepen van Dierenwelzijn.  

  cabinet-lorenzino@schaerbeek.be 

 Gemeentehuis van Schaarbeek (kantoor 1.09) Colignonplein 1, 1030 Schaarbeek  
 

 

Door het aanbrengen van zijn stempel en handtekening gaat de dierenarts ermee akkoord om deel te nemen aan 
deze sterilisatiecampagne van huiskatten en bevestigt hij dat de hierboven vermelde kat(ten) is (zijn) 
gesteriliseerd.   
 

De eigenaar of de dierenarts die de sterilisatie heeft uitgevoerd, moet de door de dierenarts ondertekende factuur 
binnen een maand na de sterilisatie naar het kabinet van schepen Deborah Lorenzino sturen. De eigenaar van de 
kat(ten) krijgt per operatie zo snel mogelijk een bedrag van € 50 uitbetaald door het gemeentebestuur van 
Schaarbeek. De premie wordt toegekend onder voorbehoud van de beschikbaarheid van gemeentebudgetten. 
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INFORMATIE OVER UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 

Uw privacy wordt gedurende het hele proces van premietoewijzing op de volgende manier 
gegarandeerd: 

 Uw gegevens worden uitsluitend verzameld voor het verkrijgen van een premie voor de 
sterilisatie van huiskatten en worden door de gemeentelijke diensten uitsluitend voor dit doel 
verwerkt. 

 Het wettelijke kader voor deze behandeling wordt gevormd door het reglement voor de 
sterilisatie van katten en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 
houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het 
meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten. 

 U wordt verzocht om uw Rijksregisternummer op te geven om u te kunnen identificeren en de 
samenstelling van uw huishouden te kunnen controleren in geval van vermoeden van fraude, 
aangezien er slechts één maximum van drie premies per huishouden zijn. 

 Uw gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de toekenning van de premie, 
inclusief de betalingsformaliteiten. Alleen de archiefgegevens worden langer bewaard, in 
overeenstemming met de archiefwet van 24 juni 1955, 1 alsook de boekhoudkundige gegevens, 
overeenkomstig het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. 

 In overeenstemming met de AVG delen wij u mee dat de verantwoordelijke voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens de gemeente Schaarbeek is, vertegenwoordigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen2. 
Algemene informatie over de gemeentelijke gegevensverwerking is te vinden op 
https://www.1030.be/nl/content/informatie-over-de-verwerking-van-persoonsgegevens  en de functionaris 
voor gegevensbescherming (DPO) is de heer Karim YAHYAOUI3.  

 

                                                             

 

1 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1955062430&table_name=loi 
2 Gemeentehuis, Colignonplein, 1030 Schaarbeek – 02/244.75.11 – info@schaerbeek.be 
3 kyahyaoui@schaerbeek.be - – 02/244.75.11 - https://www.1030.be/nl/content/functionaris-voor-gegevensbescherming 
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