Gemeenteraad van 21/12/2

Artikel 1 - Onderwerp
Binnen de perken van het beschikbare budget en de door deze verordening gestelde
voorwaarden, kent de Gemeente Watermaal-Bosvoorde een premie voo
• de hondentrainin
•

elektronische identi catie van honden verlenen

Artikel 2 – De nities
Hondentraining
Hondentraining is een proces dat gericht is op de socialisatie van de hond. Het omvat training/
gehoorzaamheid en gedrag
Hondentrainers zijn beroepsbeoefenaars die hun activiteit uitoefenen op verzoek van
hondeneigenaars. Hun taak is het opvoeden en/of rehabiliteren van puppy's of volwassen of
oudere honden. Eigenaars helpen om hun honden op te voeden en een harmonieuze relatie met
hen te creëren. In het onderwijs is training de kunst van het veranderen van gedrag, met behulp
van conditioneringsmethoden. Een gedragsdeskundige is een al dan niet professionele persoon
die eigenaars van gezelschapsdieren (in het geval van deze verordening, honden) advies geeft.
Zijn actie is gericht op het herstel van de verstoorde relatie tussen een persoon of een gezin en
zijn huisdier, vrijetijds- of werkdier. Dit beroep wordt voornamelijk op particuliere basis
uitgeoefend. Het beroep van "veterinair gedragsdeskundige" wordt erkend
Elektronische identi catie
Door een dierenarts uitgevoerde handeling waarbij een microchip onder de huid wordt
geïmplanteerd om het dier te identi ceren en een verband te leggen tussen het dier en zijn
eigenaar
Dierenarts
Een dierenarts die lid is van de Belgische Orde van Dierenartsen
Artikel 3 – Toewijzingscriteria
In het geval dat het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare budget, zal de datum van
invoering van de aanvraag als toewijzingscriterium dienen, volgens het principe dat eerst
aanvrager als eerste bediend wordt
Artikel 4 - Bedrag en onderwerp van de premie
Hondentraining
De premie betreft de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van
- het jaarlijkse abonnement op een hondencentrum voor gehoorzaamheids- en/of
trainingscursussen
- inschrijving voor een hondenprogramma (blok van x sessies) naar keuze (opvoeding, training of
gedrag)
- individuele en/of groepssessies in verband met onderwijs, opleiding, gedrag of
opvoedingswandelingen
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De premie is voor gehoorzaamheid, training, waken, apporteren, gehoorzaamheid, socialisatie
De premie is voor deelname aan individuele of groepsopleidingswandelingen
De premie is niet van toepassing op cursussen in : Behendigheid, Hondensport, Mondioring
(sport bijten), Hoopers, Ring (verdediging van de meester), Jacht, Dog Dancing, Flyball
Het bedrag van de gemeentepremie wordt vastgesteld op maximaal 40 euro per hond, op basis
van een gedetailleerde factuur met vermelding van
- de gegevens van de dienstverlener, het betrokken jaar en de titel van de gevolgde cursusse
- de kenmerken van het gevolgde hondenprogramma
- het aantal en type sessies/dog
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Verordening betreffende de toekenning van premies voor de hondentraining en
elektronische identi catie van honde

Elektronische identi catie
Het bedrag van de gemeentepremie is vastgesteld op 30 euro per hond
Algemene aandoeningen die beide soorten hondenpremies gemeen hebben:
Per jaar en per huishouden dat in Watermaal-Bosvoorde woont (op basis van de samenstelling
van het huishouden) kan maximaal 70,00€ worden toegekend en het moet gaan om een hond
die aan de aanvrager toebehoort
Meer dan één hond van het huishouden kan in aanmerking komen voor deze premies
Artikel 5 – Procedure
Om onontvankelijkheid te vermijden, moet de premie aanvraag ingediend worden met het
daartoe bestemde formulier, naar behoren ingevuld door de aanvrager
In het geval van elektronische identi catie ;
Het formulier moet vergezeld gaan van een certi caat van zorgverlening, ondertekend door de
dierenarts die de elektronische identi catie heeft verricht, de originele factuur van de dierenarts
en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager
De aanvraag moet binnen drie maanden na de interventie en uiterlijk vóór 1 december van het
jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd, worden ingediend op het volgende adres
Gemeente Watermaal-Bosvoorde - Dienst Leefmilieu/Bien-être Animal - Gilsonplein 1 - 1170
Brussel
In het geval van honden training
Het formulier dient vergezeld te gaan van de gedetailleerde factuur als bedoeld in artikel 4 van dit
reglement
De aanvraag moet binnen 6 maanden na het programma of de dienst en uiterlijk vóór 1
december van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd, worden ingediend op het
volgende adres Gemeente Watermaal-Bosvoorde - Dienst Leefmilieu/Bien-être Animal Gilsonplein 1 - 1170 Brussel
Artikel 6 - Liquidatie
Na de beslissing van toekenning van het college, wordt de premie betaald op de
rekeningnummer vermeldt door de aanvrager op het aanvraagformulier als voorzien in artikel 5
Artikel 7 - Terugbetaling
De begunstigde van de premie moet die volledig terugbetalen aan het gemeente bestuur in het
geval van valse of frauduleuze verklaring om ongerechtvaardigde premie te verkrijgen
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Artikel 8 - Geschillen
Betwisting met betrekking totde toepassing van deze verordening, behalve in geval van
mogelijkheid tot beroep bij de rechter, worden soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep door
het College van Burgemeester en Schepenen berecht. Deze beslist met eerlijkheid over de
gevallen die niet voorzien werden in deze verordening
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Een minimum van 5 sessies op alle gebieden (d.w.z. onderwijs en/of opleiding en/of gedrag) is
vereist om voor de premie in aanmerking te komen

