
 
 

TOEKENNING VAN EEN GEMEENTEPREMIE VOOR DE VACCINATIE VAN KATTEN 
EN HONDEN (HUISDIEREN). 

Verordening 

Artikel 1: Voorwerp 
Binnen de grenzen van deze verordening en de beschikbare begrotingskredieten verleent 
de Stad Brussel, in het kader van de strategie voor het welzijn van dieren in de stad, een 
premie voor de vaccinatie van katten en honden (die als huisdier gehouden worden) door 
een dierenarts.  

Artikel 2: Definities 

Voor de toepassing van deze verordening, verstaat men onder: 
•  "Vaccinatie": de handeling van een dierenarts waarbij een huisdier wordt 

geïnjecteerd met een infectieus agens (virus of bacterie) in een onschadelijke vorm, 
maar die de immuunrespons van het lichaam stimuleert. Voor honden worden  
vaccins tegen de volgende ziekten in aanmerking genomen: ziekte van Carré 
(hondenziekte), hepatitis, parvovirose, leptospirose en parainfluenza of kennelhoest 
(DHP/DHPPI/DHPPIL4...BbPI). Voor katten zijn de vaccins die in aanmerking 
komen voor de toekenning van de premie TC of RCPCh (tyfus + coryza) voor 
binnenkatten; TCL (tyfus + coryza + leukose) voor buitenkatten.  

• "Dierenarts": een persoon die in het bezit is van een wettelijk diploma 
diergeneeskunde, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en is 
ingeschreven op de lijst van dierenartsen of in het speciaal register van de Orde der 
dierenartsen. 

Artikel 3: Begunstigde 

De premie wordt toegekend aan elke natuurlijke persoon die tot de categorie van de lage 
inkomens behoort (alleenstaande met een belastbaar inkomen lager dan 35.782,80 EUR; 
en samenwonend of koppel met een belastbaar inkomen lager dan 50.782,80 EUR), die 
gedomicilieerd is op het grondgebied van de Stad Brussel en die de prijs van de 
consultatie en de vaccinaties heeft betaald voor het dier waar hij de eigenaar van is. 

Artikel 4: Bedrag en voorwaarden 

Voor honden is het bedrag van de gemeentepremie vastgesteld op 50,00 EUR.  
Voor katten is het bedrag van de gemeentepremie vastgesteld op 60,00 EUR. 
Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 100% van het bedrag van de rekening 
van de dierenarts. 
 
Er kunnen maximaal drie premies per jaar en per huishouden die op het grondgebied van 
de Stad Brussel gedomicilieerd is, worden toegekend. 

Artikel 5: Procedure 

De premieaanvraag moet schriftelijk (per post of op elektronische wijze) worden ingediend 
bij de administratie van de Stad Brussel binnen een termijn van maximaal 3 maanden na 
de tussenkomst of het bezoek aan de dierenarts, op basis van het ad hoc-
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aanvraagformulier van de Stad Brussel. De volgende documenten moeten aan het 
formulier worden toegevoegd: 

• Een kopie van het laatste aanslagbiljet van het gezin (als bewijs van de 
inkomenscategorie waartoe de aanvrager behoort). 

• Een honorariumnota van de dierenarts op naam van de aanvrager 

• Een bewijs van betaling van de volledige factuur (rekeningafschrift)  

• Een kopie van de informatie op de microchip van de gevaccineerde hond of kat 
waar de aanvrager de eigenaar van is (of enig ander bewijs dat de aanvrager er 
eigenaar van is) 

• Een kopie van de betreffende pagina van het vaccinatieboekje. 
De gemeentelijke premie wordt uitbetaald na onderzoek van het aanvraagdossier en de 
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. 
Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, dan wordt de datum van 
indiening van de aanvraag als toekenningscriterium gebruikt op basis van het principe 
“wie het eerst komt, het eerst maalt”. 

Artikel 6: Terugbetaling 

De begunstigde van de premie moet het gemeentebestuur onmiddellijk het volledige 
bedrag van de premie terugbetalen in geval van een onjuiste of frauduleuze aangifte met 
als doel het onrechtmatig verkrijgen van de premie. 

Artikel 7: Inwerkingtreding 

Onderhavige verordening treedt in werking op 1 januari 2021. 
 
Artikel 8: Verlenging 
 
Onderhavige verordening verleent geen verworven rechten voor elk jaar op een door de 
Stad Brussel toegewezen premie voor de inenting voor honden en katten die als huisdier 
worden gehouden.  
 
Als de Stad besluit om voor een bepaald jaar een budget te voorzien voor de inenting van 
honden en katten (waarvan het bedrag van jaar tot jaar kan variëren), dan zal de Stad de 
premie toekennen volgens de voorwaarden die in onderhavige verordening zijn 
vastgelegd. 
 

 
 
 


