
  

Goedkeuring gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen 

 

artikel 1: Vanaf 2012 wordt aan de gezinnen van Ingelmunster de mogelijkheid geboden om 
kippen aan te kopen, 2 kippen voor 7 euro of 3 kippen voor 10 euro. 
Elk gezin kan maar 1 maal om de 3 jaar kippen aankopen. 
Ook de scholen kunnen van dit aanbod gebruik maken. 

artikel 2: De kippen dienen te verblijven nabij de woonst van de aanvrager, op grondgebied 
van de gemeente. De aanvrager dient regelmatig bij de kippen langs te gaan om ze 
te voederen, water te geven en hun gezondheid te checken. 

artikel 3: De kippen dienen minimaal 1 jaar gehouden te worden, maar liefst 3 jaar of langer. 
Abnormale sterfte van de kippen dient meegedeeld te worden aan de milieudienst. 

artikel 4: De aanvrager verbindt zich ertoe om de kippen naast granen en water ook 
organisch keukenafval en tuinafval te geven. De aanvrager volgt hierbij de 
richtlijnen uit de brochures “Wat pikt de kip” of “Kippen houden in de 
kringlooptuin”. 

artikel 5: De aanvrager verbindt zich ertoe om voor de kippen een degelijke huisvesting en 
voldoende uitloop te voorzien. In de brochures “Wat pikt de kip” of “Kippen houden 
in de kringlooptuin” zijn hieromtrent de nodige richtlijnen opgenomen. 

artikel 6: De kippen kunnen afgehaald worden op één welbepaalde datum. De kippen dienen 
op voorhand aangevraagd en betaald te worden. 
Het College van Burgemeester en Schepen bepaalt jaarlijks hoe en wanneer de 
kippen kunnen aangevraagd worden en de datum en plaats van afhaling. Zij 
communiceert deze bepalingen naar de gezinnen via de gebruikelijke kanalen. 

artikel 7: Een aanvraag om kippen aan te kopen kan geweigerd worden en de kippen of de 
subsidie (kostprijs – bijdrage aanvrager) kunnen teruggevorderd worden door het 
College van Burgemeester en Schepenen om volgende redenen: 
- bij vaststelling van verwaarlozing van dieren 
- bij vaststelling van slechte huisvesting of onvoldoende uitloop 
- bij overtreding van de bepalingen van dit subsidiereglement. 

 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 maart 2012 


