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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 mei 2019
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid 
(CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, 
raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); 
de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer 
Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De 
Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, 
raadslid (sp.a); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); 
de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer 
Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore 
Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De 
Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De 
Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a)

37 2019_GR_00235 Eénmalige tussenkomst castreren/steriliseren, chippen en 
registreren van huiskatten: reglement: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Elke kat die verkocht of weggeven wordt moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd 
en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en 
particulieren). Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet 
elke kat vóór de leeftijd van vijf maanden oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door 
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de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID. 
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 moeten ten laatste op 1 januari 2020 
gesteriliseerd zijn, ook als ze niet verkocht of weggegeven worden. Voor katten verkocht aan 
een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.
Sinds 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden 
voor ze twaalf weken oud zijn. Dit betekent dat alle katten dan voor de leeftijd van twaalf 
weken en in elk geval voor verhandeling (ook gratis weggeven) geïdentificeerd zijn en 
geregistreerd moeten worden in de centrale databankCatID. 
Gelet op de geldende wetgeving en ter uitbreiding van het castratie/sterilisatieproject voor 
zwerfkatten wenst de stad het castreren/steriliseren, chippen en registreren van huiskatten te 
stimuleren door een éénmalige financiële tussenkomst te voorzien en dit tussen de periode van 
15 juni 2019 tot en met 31 december 2019. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement voor deze éénmalige tussenkomst goed te 
keuren.

Juridische grond
De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7, 
vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014. 
Het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie 
van huiskatten. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie, registratie 
en sterilisatie van huiskatten.

Argumentatie
De stad voorziet voor het castreren/steriliseren, chippen en registreren van huiskatten een 
éénmalige tussenkomst voor de burgers op het grondgebied van de stad nadat zij hun huiskat 
hebben laten behandelen door een erkende dierenarts. De aanvrager is een natuurlijk persoon, 
eigenaar of houder van de huiskat (verantwoordelijke voor het dier) en moet gedomicilieerd zijn 
in Sint-Niklaas op het ogenblik dat hij/zij de ingreep, om zijn/haar huiskat te laten 
castreren/steriliseren, chippen en /of registreren, laat uitvoeren bij een erkende dierenarts naar 
keuze. Er wordt maximaal een tussenkomst verleend voor twee huiskatten per gezin/per jaar. 
Als het gezin twee huiskatten laat behandelen, moeten twee aanvragen ingediend worden.
De tussenkomst moet aangevraagd worden door de verantwoordelijke met een officieel 
aanvraagformulier, online op de website van de stad, binnen één maand nadat de huiskat werd 
behandeld door een erkend dierenarts.
De tussenkomst voor een huiskat bedraagt:
- 10 EUR voor het castreren van een kater;
- 30 EUR voor het steriliseren van een kattin;
- 12 EUR voor het chippen en registreren van zowel een kater als een kattin.
Na controle en goedkeuring wordt de tussenkomst uitbetaald binnen de zes maanden na 
indiening van de aanvraag. 
Er is voor deze actie 10.000 EUR voorzien. 
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met het toekennen van een éénmalige tussenkomst aan eigenaars 
gedomicilieerd op het grondgebied van Sint-Niklaas, voor het castreren/steriliseren, chippen en 
registeren van huiskatten.
De periode loopt van 15 juni 2019 tot en met 31 december 2019.
De tussenkomst voor een huiskat bedraagt:
- 10 EUR voor het castreren van een kater (15 EUR voor eigenaars met een kansenpas);
- 30 EUR voor het steriliseren een kattin (45 EUR voor eigenaars met een kansenpas);
- 12 EUR voor het chippen en registreren van zowel een kater als een kattin (18 EUR voor 
eigenaars met een kansenpas).
Na controle en goedkeuring wordt de tussenkomst uitbetaald binnen de zes maanden na 
indiening van de aanvraag. 

Bijlagen
Reglement tussenkomst huiskatten 2019

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


