TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR
DE STERILISATIE VAN HUISKATTEN EN -HONDEN
Reglement
Artikel 1: Onderwerp
Binnen de grenzen van dit reglement en van de beschikbare begrotingsmiddelen, kent de
Stad Brussel, in het kader van het dierenwelzijn in een stedelijke omgeving, een premie
toe voor de sterilisatie van huiskatten en honden door een dierenarts.
Artikel 2: Definities
Voor het toepassen van dit reglement geldt:
 Onder “sterilisatie” wordt verstaan: ingreep uitgevoerd door een dierenarts bij een
mannelijk of vrouwelijk dier om het onvruchtbaar te maken (verwijdering van de
teelballen of eierstokken – eventueel met de baarmoeder).
 Onder “dierenarts” wordt verstaan: dierenarts die lid is van de Belgische Orde van
Dierenartsen.
Artikel 3: Begunstigde
De premie wordt toegekend aan iedere natuurlijke persoon die de chirurgische ingreep
betaald heeft voor zijn eigen dier.
Artikel 4: Bedrag en voorwaarden
Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 50,00 EUR voor een kater
en 75,00 EUR voor een kattin; op 100,00 EUR voor mannelijke honden en 150,00 EUR
voor vrouwelijke honden.
Er kunnen maximaal twee premies toegekend worden per jaar en per gezin dat
gedomicilieerd is op het grondgebied van de Stad Brussel (1000, 1020, 1120, 1130).
De premie mag gecombineerd worden met andere financiële tegemoetkomingen, maar het
totale ontvangen bedrag mag geenszins 100% van het totale bedrag overschrijden.
Artikel 5: Procedure
De premie moet schriftelijk (via post of e-mail) aangevraagd worden bij de administratie
van de Stad Brussel en dit maximaal drie maanden na de chirurgische ingreep. De
aanvraag gebeurt op basis van het aanvraagformulier van de Stad Brussel en volgende
documenten worden eraan toegevoegd:


Origineel medisch attest ondertekend door de dierenarts die de sterilisatie heeft
uitgevoerd



Originele factuur van de dierenarts op naam van de aanvrager



Betalingsbewijs voor de volledige factuur (rekeningafschrift)



Bewijs van het ontvangen van andere financiële steun of verklaring op eer dat men
geen andere financiële steun kreeg (via het aanvraagformulier)



Kopie van de informatie die op de chip van het dier staat (of ander bewijs dat de
aanvrager de eigenaar van het dier is)

De gemeentelijke premie zal betaald worden na de bestudering van het aanvraagdossier
en het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen.
Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, zal op basis van de datum
van indiening van de aanvraag de premie toegekend worden volgens het principe “eerst
aangevraagd, eerst behandeld”.
Artikel 6: Terugbetaling
De begunstigde van de premie is verplicht om de volledige premie onmiddellijk terug te
betalen aan de gemeentelijke administratie bij een onjuiste of valse verklaring voor het
bekomen van de premie.
Artikel 7: Inwerkingtreding
Dit reglement is van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking
via aanplakbrieven. Vanaf deze dag is het oude reglement niet langer geldig.

