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Gemeente betaalt sterilisatie katten terug
Anderlecht zet zich in voor dierenwelzijn

Op initiatief van schepen Françoise Carlier en met de steun van zowel Anderlechts burgemeester 

Eric Tomas als het schepencollege, voert de gemeente Anderlecht een actief beleid op het vlak 

van  dierenwelzijn.  Volgende  twee  initiatieven  staan  centraal:  de  dierenarts-cheques  voor 

kwetsbare personen en acties om katten te laten steriliseren. 

De gemeente kwam al tussen in de kosten om zwerfkatten te laten steriliseren, maar nu geldt 

een tussenkomst tot 60 euro ook voor huiskatten. 

Schepen Françoise Carlier wou hierover het volgende kwijt: het is belangrijk om katteneigenaren  

aan te moedigen om hun dieren te laten steriliseren om zo de populatie van hongerige, zieke en  

aan de koude blootgestelde zwerfkatten te beperken en die bovendien een negatief effect op het  

natuurlijke ecosysteem hebben, onder andere, op vogelpopulaties.

Anderlechtse  gezinnen die  hun kat  laten steriliseren door  een dierenarts  kunnen deze  premie 

aanvragen door het formulier op www.anderlecht.be/nl/dierenwelzijn in te vullen. De aanvraag 

moet  binnen  de  drie  maanden  van  de  sterilisatie  en  identificatie  gebeuren  en  dit  voor  30  

november van het huidige jaar.

Informatiecel 

http://www.anderlecht.be/nl/dierenwelzijn


Dierenarts-cheques

Voor  een dier  zorgen kan een dure zaak  zijn  en dat  is  niet  altijd  gemakkelijk  voor  kwetsbare  

personen. Daarom start de gemeente Anderlecht in 2017 met de dierenarts-cheques. 

De gemeente kent een cheque ter waarde van 20 euro toe. Dit bedrag wordt gebruikt als korting 

op de consultatie en dit tot 6 keer per jaar. Deze cheques kunnen worden toegekend aan gezinnen 

die  gedomicilieerd zijn  in  Anderlecht,  baasjes  van  dieren en begunstigden van  een verhoogde 

tussenkomst  in  het  kader  van  de  ziekteverzekering.   U  vindt  het  inschrijvingsformulier  op  de 

gemeentewebsite: www.anderlecht.be/nl/dierenwelzijn.

Campagne sterilisatie van zwerfkatten

Ten slotte, voert de gemeente een campagne voor de sterilisatie van zwerfkatten. Inwoners die 

voor  zwerfkatten  of  wilde  katten  zorgen  en  de  diertjes  willen  laten  steriliseren,  kunnen  de 

gemeentedienst  Hygiëne  contacteren  via  02  522  65  41  -  hygiene@anderlecht.brussels.  De 

gemeente neemt de kosten voor zijn rekening.

U bent echter verplicht om een afspraak te maken met de dienst en de kat mee te nemen. Na een 

kort verblijf in het ziekenhuis, kan de kat worden opgehaald en vrijgelaten in zijn woongebied. U 

kunt de gesteriliseerde kat herkennen aan de V-vormige insnijding aan het oor. 

De dienst Hygiëne stelt, indien nodig, ook een val ter beschikking, maar vraagt 75 euro waarborg.  

Opgelet: het wordt afgeraden om een zwerfkat te proberen vangen met de blote hand.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91
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