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Deze adviestekst is beknopt, uitgebreidere informatie vindt u in de bijhorende advieswijzer. 
 
Inleiding en situering 
 
In 2009 publiceerde de federale Raad voor dierenwelzijn een advies i.v.m. de 
zwerfkattenproblematiek en de overpopulatie van katten in asielen. Het doel was de 
zwerfkattenpopulatie te verminderen en op termijn naar nul te herleiden en ook het aantal 
katten dat in asielen terecht komt zoveel mogelijk te beperken. Het advies stelde een 
sterilisatieplicht voor voor huiskatten (met een uitzondering voor fokkers), gecombineerd met 
een identificatie- en registratieplicht. Ook voor het beheersen van zwerfkattenpopulaties werd 
een aanpak voorgesteld.  
 
De federale ministerraad nam de sterilisatieplicht1 op in het Koninklijk besluit van 3 augustus 
2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten waarbij de sterilisatie en 
identificatie en registratie (I&R) stapsgewijs ingevoerd werd. Momenteel geldt een verplichte 
voorafgaandelijke I&R en sterilisatie voor alle katten die verhandeld worden. In het KB is de 
mogelijkheid voor de invoering van een algemene I&R en sterilisatie voorzien na evaluatie. Een 
voorstel van wetgeving om elke stad/gemeente te verplichten een actieplan op te stellen voor 
een zwerfkattenbeleid werd niet goedgekeurd en in de plaats werd de steden en de gemeenten 
via een ministerieel rondschrijven een ‘Gids voor een zwerfkattenbeleid’ bezorgd en gevraagd om 
actie te ondernemen. 
 
De Vlaamse minister bevoegd voor dierenwelzijn verzocht de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn 
de genomen maatregelen te evalueren. Hiervoor werd een werkgroep opgericht waarin 
dierenartsen, dierenasielen, kattenfokkers en -handelaars, dierenrechtenorganisaties en 
wetenschappers vertegenwoordigd waren.  
 
 
 

                                                             
1 In deze tekst wordt met sterilisatie van de kat het chirurgisch onvruchtbaar maken van katers en 
kattinnen bedoeld.  
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Evaluatiemogelijkheden en beperkingen 
 

De Raad nam kennis van de cijfers die de dienst Dierenwelzijn jaarlijks verzamelt d.m.v. een 

bevraging bij asielen.  

Deze cijfers geven aan dat asielen er in slagen om een groter aandeel van de katten te plaatsen 
door adoptie. Toch is het aantal binnengebrachte katten in asielen te hoog (jaarlijks ongeveer 
29000 katten) en blijft dit aantal stijgen.  
De keuze voor vroegsterilisatie is verantwoord, zo blijkt niet alleen uit internationale 
wetenschappelijke studies maar nu ook uit praktijkervaringen in België. Een enquête bij 
praktijkdierenartsen geeft aan dat een meerderheid vroegsterilisatie uitvoert. Een bevraging bij 
fokkers van raskatten toont aan dat ook zij weinig of geen gezondheids- of gedragsproblemen 
ervaren bij hun katten na vroegsterilisatie en asielen melden evenmin problemen bij 
vroegsterilisatie.  
De Raad vraagt wel bijzondere aandacht voor het kwaliteitsvol uitvoeren van deze 
vroegsterilisaties door dierenartsen, ook in asielomstandigheden.  
 
Besluiten met betrekking tot sterilisatieverplichting 

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt op grond van deze cijfers en de bevindingen van de 
verschillende leden van de werkgroep vast dat het meerjarenplan nog onvoldoende resultaat 
gehaald heeft.  
De Raad benadrukt de noodzaak van een verplichte sterilisatie van alle katten (met uitzondering 
van fokdieren), zoals beschreven in het advies van de federale Raad voor Dierenwelzijn van 2009. 
Ook is nodig de lokale aanpak van de zwerfkattenproblematiek verder te stimuleren en te 
harmoniseren, wat bij voorkeur wettelijk wordt opgelegd. 
 
Vanaf 2017 zal een centrale databank voor de katten in de drie Gewesten operationeel zijn. Deze 
databank zal naast de identificatie- en registratiegegevens ook aangeven of een kat al 
gesteriliseerd is, wat mogelijkheden biedt voor een strikte opvolging van alle geregistreerde 
katten. 
 
De Raad besprak ook het mogelijke risico dat de genetische variabiliteit van de huiskat 
ingevolge de sterilisatieplicht zou verminderen tot zelfs tot het uitsterven van de huiskat zou 
kunnen leiden. Gelet op de omvang van de huidige populatie van huiskatten alsook de 
mogelijkheid om verplichte sterilisatie op te heffen is dat risico onbestaand. Wat betreft 
raskatten merkt de Raad wel op dat het behouden van een voldoende grote genetische pool een 
aandachtspunt moet zijn.  
 
De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt concreet volgende maatregelen voor: 

 Alle katten (ouder dan 12 weken) moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Indien een 
kitten jonger dan 12 weken verhandeld (inclusief weggegeven) wordt dan moet het 
vooraf geïdentificeerd en geregistreerd zijn. 

 Alle katten vanaf de leeftijd van 5 maanden moeten gesteriliseerd zijn. 

 Uitzonderingen zijn mogelijk:  
o asielen: zij mogen niet-geïdentificeerde, niet-geregistreerde, niet-gesteriliseerde 

katten verwerven maar moeten ervoor zorgen dat de dieren vóór adoptie 
geïdentificeerd en geregistreerd zijn 

o erkende fokkers: zij mogen niet-gesteriliseerde katten ouder dan 5 maand 
bezitten indien zij erkend zijn. Indien zij een kitten verhandelen moet dit 
geïdentificeerd en geregistreerd zijn, de volgende (niet-erkende of niet-
geregistreerde) eigenaar moet de kat steriliseren voor leeftijd van 5 maanden. 
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o geregistreerde fokkers: zij mogen niet-gesteriliseerde katten ouder dan 5 maand 
bezitten indien zij geregistreerd zijn. Indien zij een kitten verhandelen moet dit 
geïdentificeerd en geregistreerd zijn, de volgende (niet-erkende of niet-
geregistreerde) eigenaar moet de kat steriliseren voor leeftijd van 5 maanden. Zij 
mogen maximaal één nest per jaar verhandelen via deze vereenvoudigde 
registratie. 

 De maatregelen moeten na 3 jaar geëvalueerd worden om het effect ervan op te volgen.  
 
Ten slotte benadrukt de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn dat kattenbezitters moeten beseffen 
dat hun huiskatten die verloren lopen, die ze afstaan of die voor nakomelingen zorgen, de 
oorzaak zijn van de overpopulatie in asielen en bij zwerfkatten. Daarom moet het 
sterilisatiebeleid ondersteund worden met een blijvende sensibilisatie waarbij alle betrokkenen 
(dierenartsen, overheid, fokkers, eigenaars, …) hun rol moeten spelen. Vooral het promoten van 
verantwoord eigenaarschap staat hier centraal.   
Zo is het ook belangrijk dat een nieuwe katteneigenaar snel in contact komt met een dierenarts 
om de verschillende aspecten van verantwoord eigenaarschap te bespreken (over dierenwelzijn, 
diergezondheid en volksgezondheid).   
 


