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GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE  
 

STERILISATIE VAN HUISKATTEN 

GEMEENTEREGLEMENT 
 
De gemeenteraad, 

Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

Gezien dat de gemeente Jette duurzame ontwikkeling in haar beleid heeft opgenomen; 

Gezien dat in deze context, de gemeente haar politiek van dierenwelzijn wenst te ontwikkelen; 

Gezien dat het toekennen van een gemeentelijke premie voor het steriliseren van huiskatten  de 

Jettenaars toelaat zich in regel te stellen ten opzichte van de verplichting tot sterilisatie van 

huiskatten op het grondgebied van Het Brussels Hoofdstedelijk; 

 
Artikel 1 – Voorwerp  

Binnen de grenzen van de begrotingskredieten die beschikbaar zijn en volgens de voorwaarden van 
dit reglement kan het college van burgemeester en schepenen een premie toekennen om huiskatten 
te steriliseren.  
 
Artikel 2 – Definities  

In de betekenis van dit reglement wordt verstaan onder:  
- 1° Steriliseren: ingreep door een dierenarts op een mannelijke of vrouwelijke kat met als 

doel de kat zich niet verder kan voortplanten.  
- 2° Dierenarts: dierenarts die aangesloten is bij de Belgische Orde der Dierenartsen.  
- 3° Verantwoordelijke :  de  natuurlijke  persoon,  eigenaar of  houder van een kat, die er 

gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent.  
 
Artikel 3 – Toegekend bedrag  

De gemeentelijke premie bedraagt € 50 voor een mannelijke kat en € 75 voor een vrouwelijke kat, 
met een maximum van 100%  van de honoraria van de dierenarts.  
Er worden maximaal twee premies toegekend per jaar en per gezin dat gedomicilieerd is in Jette.  
 
Artikel 4 – Aanvraag voor de premie  

- Op straffe van onontvankelijkheid moet de aanvraag voor de premie worden ingediend met 
behulp van het ad-hocformulier dat de verantwoordelijke correct dient in te vullen en te 
ondertekenen.  

- Een getuigschrift van verstrekte hulp, ondertekend door de dierenarts die de kat heeft 
gesteriliseerd, evenals de originele honorariumnota van de dierenarts en geadresseerd aan 
de verantwoordelijke en eveneens een kopie van de identiteitskaart van de 
verantwoordelijke moeten bij het genoemde formulier worden gevoegd.  

- De premie-aanvraag moet ten laatste op 15/03/2019 werd ingediend op het volgende adres: 
Gemeentebestuur van Jette – Dienst Duurzame Ontwikkeling-Leefmilieu, Theodorstraat 108; 
1090 Jette of per mail (ddo@jette.irisnet.be).   

- De aanvraag van de premie moet, met risico van verval van datum, toekomen op de 
gemeentelijke administratie binnen de 2 maanden, te tellen vanaf de chirurgische ingreep . 
Elke onvolledige aanvraag moet om in aanmerking genomen te worden, vervolledigd worden 
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binnen de  15 kalenderdagen na de schriftelijke aanvraag bij de gemeentelijke administratie. 
Bij gebrek zal de premieaanvraag niet in overweging worden genomen.  

 
Artikel 5 – Toekenningscriterium  

Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget zou overstijgen, worden de aanvragen 
behandeld volgens hun datum van indiening tot het budget is uitgeput. Het college van 
Burgemeester en Schepenen zal de rechtmatigheid van de aanvraag analyseren. De aanvrager van de 
premie zal per briefwisseling verwittigd worden van de beslissing. De toekenning van de premie kan 
geweigerd worden indien de aanvrager niet aan de voorwaarden voldoet vermeld in huidig 
reglement of indien het beschikbare budget uitgeput is. 
 
Artikel 6 – Uitbetaling  

Volgend op de beslissing tot toekenning van het college van burgemeester en schepenen wordt de 
premie aan de aanvrager betaald op het rekeningnummer dat deze laatste vermeldt op het formulier 
zoals bedoeld in artikel 4.  
 
Artikel 7 – Terugbetaling  

De aanvrager die een premie heeft ontvangen, is gehouden die premie volledig terug te betalen aan 
het gemeentebestuur in geval van onjuiste of bedrieglijke aangifte die als enig doel had de 
genoemde premie op onrechtmatige wijze te verkrijgen. De begunstigde van de premie moet het 
totaalbedrag van de premie binnen de 15 kalenderdagen terugstorten, na schriftelijke verwittiging 
van de gemeente. 
 
Artikel 8 – Betwistingen  

Tegen de beslissing tot weigering van een gemeentelijke premie kan bezwaar worden aangetekend 
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk ondertekend en 
met redenen omkleed, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van één maand 
die ingaat bij de betekening van de beslissing tot weigering.  
 
Artikel 9 – In werking treden  

De premie wordt toegekend zonder afbreuk te doen aan de toepasbaarheid van wetten en 
reglementen, voornamelijk het algemeen politiereglement. Het huidig reglement is van toepassing 
vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief. 
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GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE 
 

STERILISATIE VAN HUISKATTEN 

AANVRAAGFORMULIER 
2019 

 
Dit formulier moet binnen de 2 maanden na de datum van de chirurgische ingreep naar onderstaand 
adres opgestuurd worden : 

GEMEENTE JETTE 
Het College van Burgemeester en Schepenen 

t.a.v. de Dienst Duurzame Ontwikkeling-Leefmilieu 
Wemmelse steenweg 100, 1090 Jette 

T 02 422 31 12 of T 02 422 31 03 
ddo@jette.irisnet.be 

 

1) GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (in hoofdletters) 
 

Naam, Voornaam : ............................................................................................................................... 

Nationaal  registernummer  : ............................................................................................................... 

Adres : ................................................................................................................................................... 

Telefoon : ........................................................ E-mail: ......................................................................... 

Bankrekeningnummer: BE                                                  

Op naam van: ............................................................................................................................. 
 

2)  VERKLARING VAN DE AANVRAGER  
 

De ondergetekende verzoekt een premie voor de sterilisatie van zijn / haar huiskat(ten) (maximaal 2). 

Aantal gesteriliseerde katten:  …………kater(s) / ……….....kattin(nen) 

Naam van de dierenarts:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres van de dierenarts:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon en/of email van de dierenarts:………………………………………………………………………………………….. 

Datum van  de chirurgische ingreep :………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3) BIJ TE VOEGEN DOCUMENT 
 

- Het origineel gezondheidszorgbewijs ondertekend door de dierenarts die de sterilisatie uitgevoerd 
heeft; 

- De originele honorianota van de dierenarts; 
 
        Ik heb de gemeentelijke voorschriften voor de toekenning van de premie voor de sterilisatie van katten  
gelezen en bevestig aan de voorwaarden te voldoen  voor het bekomen van een premie. 
 
Jette, ........................... Handtekening van de aanvrager: 

 
 
 

Respect van privéleven : overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven , zijn de 
gegevens die u ons doorgeeft door dit formulier in te vullen enkel bestemd voor het opvolgen van uw dossier. U kunt steeds toegang krijgen 

tot uw gegevens of ze laten aanpassen door een aanvraag te richten tot de dienst waaraan u dit formulier overhandigt. 
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