
 
 

GEMEENTE SINT-GILLIS 

Toekenning van een gemeentelijke premie voor de sterilisatie van huiskatten 
 
Artikel 1 – Voorwerp 

Binnen de grenzen van dit reglement en de door de Gemeenteraad goedgekeurde begroting 
kan de gemeente Sint-Gillis een premie toekennen voor de sterilisatie van huiskatten door 
een dierenarts. 
 
Artikel 2 – Definities 
 
Onder "sterilisatie" verstaan we een handeling die door een dierenarts wordt uitgevoerd op 
een kater of poes, om die onvruchtbaar te maken.  
 
Onder "dierenarts" verstaan we een dierenarts die lid is van de Belgische Orde der 
dierenartsen en wiens praktijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd. 
 
Onder "eigenaar" verstaan we eenieder die een kat bezit. 
 
Artikel 3 – Begunstigde 
 
De premie wordt toegekend aan elke eigenaar/-nares van (een) huiskat(ten) die in een 
gebouw op het grondgebied van Sint-Gillis is gedomicilieerd en die zijn/haar huiskat(ten) 
door een dierenarts heeft laten steriliseren. 
 
Artikel 4 – Duur van de opdracht 
 
Aangezien de kosten voor het steriliseren van een kater of een poes aanzienlijk verschillen, 
bedraagt het bedrag van de gemeentelijke premie 50% van de totale kosten voor het 
steriliseren, met een limiet van 40 euro voor katers en 75 euro voor poezen. 
 
Er wordt slechts één premie per jaar en per eigenaar die op het grondgebied van de 
gemeente Sint-Gillis is gedomicilieerd toegekend, ongeacht het aantal uitgevoerde 
sterilisaties.  
 
Artikel 5 - Procedure 
 
Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de premie-aanvraag worden ingediend op basis 
van het online- of papieren formulier, naar behoren ingevuld door de eigenaar van de kat. Dit 
formulier is beschikbaar op de website van de gemeente of rechtstreeks in de lokalen van de 
cel Dierenwelzijn. 
 
Bij dit formulier dient het volgende te worden gevoegd:  
1. een kopie van de door de dierenarts afgegeven onkostennota;  
2.  een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;  
3. een kopie van de informatie op de microchip van het dier, indien van toepassing. 
 
De aanvraag moet binnen de drie maanden na de sterilisatie worden ingediend en via de 
post of elektronisch worden opgestuurd naar de Gemeente Sint-Gillis – Dienst Duurzame 
Ontwikkeling / Cel Dierenwelzijn (tel.: 02/533.95.94), Fortstraat 33, 1060 Brussel – mail : 
maisonecohuis@stgilles.brussels. 
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Artikel 6 – Uitbetaling 
 
De gemeentelijke premie wordt binnen de zes maanden na de indiening van de aanvraag 

uitbetaald, na onderzoek van het aanvraagdossier en de beslissing van het College van 

Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis. 

De premie wordt aan de begunstigde uitbetaald op het rekeningnummer dat door deze 
laatste op het aanvraagformulier wordt vermeld.  
 
Indien het aantal aanvragen de beschikbare begrotingskredieten overschrijdt, dient de datum 
van indiening van de aanvraag als toekenningscriterium volgens het chronologische principe 
(eerste aanvrager, eerst bediend).  
 
Onvolledige aanvragen kunnen binnen 15 dagen na de kennisgeving door de gemeente 
worden gecorrigeerd. Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen als ze 
niet binnen deze termijn worden gecorrigeerd. 
 
Artikel 7 – Terugbetaling 
 
De begunstigde van een premie is verplicht het gemeentebestuur het volledige bedrag van 
de premie terug te betalen in geval van een onjuiste of frauduleuze aangifte met het oog op 
het onterecht verkrijgen van de premie. 
 
Artikel 8 – Betwistingen  

 
Elke betwisting wordt binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing per 

aangetekend schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen gestuurd. De 

aanvrager kan ook een beroep instellen bij de Raad van State of bij de hoven en 

rechtbanken van het arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

Artikel 9: Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag volgend op de bekendmaking door 

aanplakking ervan. 

 


