
SUBSIDIEREGLEMENT ONVRUCHTBAAR MAKEN HUISKATTEN 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement: 

 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT  

‘ONVRUCHTBAAR MAKEN HUISKATTEN 2016’ 

 

Artikel 1 - BESCHRIJVING 

Dit reglement is van toepassing op gezinnen die hun huiskat onvruchtbaar laten maken (steriliseren / 
castreren). Het onvruchtbaar laten maken van huiskatten dient als preventieve maatregel om op termijn 
de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier te verminderen. 

Artikel 2 – SPECIFIEKE BEPALINGEN 

De subsidie is van toepassing voor elke huiskat waarvan aan de hand van de chipnummer kan worden 
vastgesteld dat ze resideert in Schoten op datum van de ingreep die werd uitgevoerd door een erkende 
dierenarts. De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn in Schoten op datum van de ingreep bij de 
huiskat. Uitbetaling van de subsidie kan enkel aan een natuurlijk persoon. 

Voor elke sterilisatie of castratie dient per huiskat een volledig ingevuld en ondertekend 
aanvraagformulier ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit 
aanvraagformulier moet worden ingevuld en ondertekend door de erkende dierenarts die de 
behandeling heeft uitgevoerd. 

De verleende subsidie bedraagt 30 euro voor de sterilisatie van een kattin of 15 euro voor de castratie 
van een kater. 

Artikel 3 – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Dit subsidiereglement geldt voor de periode 1 juli 2016 tot 31 december 2016. Het geldende 
subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen die ingediend worden vanaf 1 juli 2016. Het 
aanvraagformulier voor de subsidie met betrekking tot een ingreep uitgevoerd in het jaar 2016, dient 
bij het gemeentebestuur toe te komen vóór 1 februari 2017.  

De aanvraag van een toelage moet gebeuren via het aanvraagformulier ‘onvruchtbaar maken van 
huiskatten 2016’. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld bij het college van burgemeester en 
schepenen van Schoten worden ingediend binnen de drie maanden na de ingreep. De ontvangen 
aanvraagformulieren zullen per kwartaal behandeld worden. 

De subsidie kan geweigerd worden indien de aanvrager niet voldoet aan de door de gemeente Schoten 
vereiste voorwaarden. 

De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet. De behandeling van de 
aanvragen gebeurt op volgorde van datum van ontvangst. De toelage zal in het budget 2016 onder 
registratiesleutel 1419/5/1/3/1-64920100-0470 voorzien worden. 

 

 


