
Reglement betreffende de toekenning van premies voor de sterilisatie van huiskatten 

 

Artikel 1: Voorwerp 

Binnen de grenzen van dit reglement en de beschikbare budgettaire kredieten kent de Gemeente 

Vorst, in het kader van de strategie voor dierenwelzijn in een stedelijke omgeving, een premie 

toe voor de sterilisatie van huiskatten door een dierenarts. 

  

Artikel 2: Definities  

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

• ‘Sterilisatie’: handeling, uitgevoerd door een dierenarts, op een mannelijk of vrouwelijk 

individu om het onvruchtbaar te maken (verwijdering van de testikels of de eierstokken - 

eventueel met inbegrip van de baarmoeder). 

• ‘Dierenarts’: dierenarts die lid is van de Belgische Orde der Dierenartsen. 

  

Artikel 3: Begunstigde 

De premie wordt toegekend aan de op het Vorstse grondgebied gedomicilieerde natuurlijke 

persoon die het bedrag heeft betaald van de ingreep voor het gechipte en geregistreerde dier 

waarvoor hij verantwoordelijk is. 

Ingrepen die vanaf 1 augustus 2021 worden uitgevoerd, komen in aanmerking voor de 

toekenning van de premie. 

  

Artikel 4: Bedrag van de premie 

Het bedrag van de gemeentelijke premie is vastgesteld op een forfait van 35,00 € voor katers 

en 50,00 € voor kattinnen. 

Er kan maximum één premie per jaar en per gezin dat op het grondgebied van de Gemeente 

Vorst gedomicilieerd is, worden toegekend. De premie kan worden gecombineerd met andere 

financiële steun, maar het totale ontvangen bedrag mag niet hoger zijn dan 100% van het totale 

bedrag. 

  

Artikel 5: Procedure voor het aanvragen van de premie 

Op straffe van onontvankelijkheid moet de premieaanvraag schriftelijk worden ingediend (post 

of e-mail) bij de dienst Dierenwelzijn binnen een maximumtermijn van 3 maanden na de 

ingreep, op basis van het ad-hoc aanvraagformulier van de Gemeente Vorst. Het formulier moet 

vergezeld gaan van de volgende documenten: 

• Attest van het chippen en registreren van de kat met een identificatienummer van 15 

cijfers 

• Origineel attest voor verstrekte zorg, ondertekend door de dierenarts die de sterilisatie 

heeft uitgevoerd 

• Originele ereloonnota van de dierenarts op naam van de aanvrager, d.w.z. de 

verantwoordelijke 

• Bewijs van betaling van de volledige factuur (rekeninguittreksel) 

• Bewijs van de toekenning van andere steun of verklaring op erewoord dat u geen steun 

heeft ontvangen (via het aanvraagformulier) 

• Kopie van de informatie op de chip van het dier (of ieder bewijs dat het dier aan u 

toebehoort). 



In geval van een onvolledige aanvraag kunnen deze worden gecorrigeerd binnen de 15 dagen 

na de door de Gemeente verzonden kennisgeving. Bij ontstentenis van een correctie binnen 

deze termijn, zullen onvolledige aanvragen niet in aanmerking komen. 

  

Artikel 6: Toekenningscriterium 

Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, dient de datum van indiening van 

de aanvraag als toekenningscriterium volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. 

  

Artikel 7: Uitbetaling 

De premie wordt aan de in Vorst gedomicilieerde begunstigde gestort op het rekeningnummer 

dat vermeld staat in het aanvraagformulier. 

  

Artikel 8: Terugbetaling 

In het geval van een onjuiste of valse aangifte met het oog op het onrechtmatig verkrijgen van 

de premie, is de begunstigde van de premie verplicht de volledige premie onmiddellijk terug te 

betalen aan het gemeentebestuur. 

  

Artikel 9: Betwisting 

Elke betwisting moet per aangetekend schrijven worden gericht aan het College van 

Burgemeester en Schepenen binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing. De 

aanvrager behoudt de mogelijkheid om ook een beroep in te stellen bij de Raad van State of de 

Hoven en Rechtbanken van het Arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

  

Artikel 10: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag die volgt op de dag van zijn bekendmaking bij 

aanplakking. 
 

 

 

 

 

 

 

 


