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Gaëtan Van Goidsenhoven, Fabrice Cumps, Monique Cassart, Mustapha Akouz, Françoise Carlier,
Elke Roex, Jean-Jacques Boelpaepe, Sofia Bennani, Christophe Dielis, Schepenen ;
Walter Vandenbossche, Fabienne Miroir, Isabelle Emmery, Guy Wilmart, Abdurrahman Kaya, Kamal
Adine, Hediye Yigit, Patricia Empain, Redouane Ahrouch, Waut Es, Pierre Migisha, Achille Vandyck,
Nadine Van Lysebetten, Lotfi Mostefa, Latifa Ahmiri, Anne Mertens, Louis Bogemans, Jérémie
Drouart, Didier Bertrand, Mustafa Ulusoy, Susanne Muller-Hubsch, Hilde Duroi, Hugo De Deken,
François Rygaert, Anne Vanden Bosch, Patricia Michiels, Gemeenteraadsleden ;
Marcel Vermeulen, Gemeentesecretaris.

 
Fatiha El Ikdimi, Schepen ;
Leopold Lapage, Fadila Laanan, Philippe Debry, Danielle Depre, Abdallah Boustani, Nketo Bomele,
René Pypens, Oscar Dubru, El-Houssien Ghallada, Alain Kestemont, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 28.09.17

#Onderwerp : GR. Sociale Zaken. Toekenning van cheques teneinde de erelonen van de veeartsen te
betalen. Reglement.#

Openbare zitting

400 ECONOMISCHE EN SOCIALE ZAKEN

410 Sociale zaken

HET COLLEGE TOT DE RAAD.

 

 

Dames en heren,

 

 

Dierenartscheques worden toegekend aan eigenaars van dieren woonacht ig te Anderlecht
en begunst igden van een verhoogde tegemoetkoming i.v.m. de ziekteverzekering. De waarde
van de cheque wordt vastgesteld op 20,00 EUR. De begunst igde ondertekent de cheque als
hij de cheque voor betaling aan de dierenarts geeft . De dierenarts gaat de geldigheid van de
cheque en eventueel de ident iteit  van de begunst igde na. De erelonen betref fende de
cheques moeten in drievoud naar het gemeentebestuur van Anderlecht, Raadsplein 1 te
1070 Anderlecht, dienst Begrot ingscontrole, opgestuurd worden.

 

De automat ische begunst igden van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming i.v.m. de
ziekteverzekering zijn de personen die een sociaal voordeel of  statuut genieten, zoals :
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leef loon of  gelijkgestelde hulp

inkomensgarant ie voor ouderen (IGO)

tegemoetkoming voor mensen met een handicap

kinderen met een fysieke of  mentale handicap met een erkenning van minstens 66 %
ongeschiktheid

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

kinderen (jonger dan 25) die als gerecht igde bij het  ziekenfonds ingeschreven zijn met
het statuut van wees

De personen die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming hebben gevraagd en
verkregen, genieten een sociaal voordeel of  statuut, zoals :

gepensioneerden;

mindervaliden;

weduwen/weduwnaars;

ambtenaren in disponibiliteit  van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;

eenoudergezinnen.

 

Deze eenzame en arme personen hechten veel belang aan hun dier dat voor hen veel
waarde heeft .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Wij stellen u dus voor, dames en heren, aan het college van burgemeester en schepenen
macht iging te geven dierenartscheques overeenkomst ig volgend reglement toe te kennen :

 

Art ikel 1.

 

1°) Bonnen, « dierenartscheques » genoemd, mogen toegekend worden aan eigenaars van
dieren woonacht ig te Anderlecht, die aan de voorwaarden opgesomd in art ikel 1.2° voldoen.

 

2°) De toekenning van dierenartscheques is beperkt  tot  de begunst igden van een verhoogde
tegemoetkoming i.v.m. de ziekteverzekering.

 

Art ikel 2.

 

Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over de grond van de aanvraag
en kent de cheques toe.

 

Art ikel 3.

 

De waarde van de cheque wordt vastgesteld op 20,00 EUR.

Bij de eerste zending wordt tevens een «begunst igdenkaart» gevoegd. Deze bevat de
persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres en
ident if icat ienummer) van de begunst igde.

 

Art ikel 4.

 

Elke begunst igde kan maximum 6 cheques per jaar verkrijgen. Zij dienen vóór de vervaldatum
gebruikt  te worden.

 

Art ikel 5.

 

De cheques zijn strikt  persoonlijk.
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Art ikel 6.

 

Elke verzoeker moet voorafgaandelijk

1. de naam vermelden van de dierenarts die hij verkiest

2. verklaren dat hij aanvaardt dat het gemeentebestuur contact  met deze dierenarts
opneemt om na te gaan of  hij bereid is binnen de drie maanden door het
gemeentebestuur betaald te worden

3. het jaarlijks at test  “verhoogde verzekeringstegemoetkoming” van zijn ziekenfonds
aan het gemeentebestuur laten geworden

4. het inschrijvingsattest  van zijn hond of  het ident if icat ieat test  van zijn hond (voor 6 juni
2004) overmaken.

 

Art ikel 7.

 

De begunst igde ondertekent de cheque als hij de cheque voor betaling aan de dierenarts
geeft .

De dierenarts gaat de geldigheid van de cheque en eventueel de ident iteit  van de
begunst igde na.

Indien het bedrag van het ereloon hoger is dan de waarde van één of  meerdere cheques,
mag de begunst igde het verschil bijbetalen om tot  het juiste bedrag te komen.

 

Art ikel 8.

 

De handtekeningen van de begunst igden worden door het gemeentebestuur bijgehouden, in
het sociaal dossier van de betrokkene.

 

Art ikel 9 .

 

De cheques bevatten de volgende vermeldingen :

- naam en voornaam van de begunst igde;

- naam en stempel van de gemeente;

- volgnummer;

- geldigheidsduur.

4/6Gemeenteraad - 28.09.2017 - Uittreksel van dossier 54010

#001/28.09.2017/A/0046#



 

Art ikel 10.

 

De erelonen betref fende de cheques moeten in drievoud naar het gemeentebestuur van
Anderlecht, Raadsplein 1 te 1070 Anderlecht, dienst Begrot ingscontrole, opgestuurd worden.

 

Art ikel 11.

 

Elk opzettelijk of  verkeerd gebruik van cheques door de begunst igde verniet igt  het recht op
dit  sociaal voordeel.

Het is verboden om de cheques aan derden te geven of  te verkopen.

 

Art ikel 12.

 

Het college van burgemeester en schepenen kan, ingevolge een onderzoek, afwijken van
art ikel 1.2°. Deze afwijking moet gemotiveerd zijn en is van kracht op personen die in een
hoogst ongunst ige sociale toestand verkeren.

 

Art ikel 13.

 

De toepassing van onderhavig reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de nodige
kredieten.

De cheques zullen worden toegekend ten belope van het beschikbare krediet .

 

 

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Eric Tomas

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 03 oktober 2017

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

In opdracht :
De schepen,

Françoise Carlier
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