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2 Data van vergaderingen  
28/09/2017, 09/11/2017, 04/05/2017 
 

3 Samenvatting van de bevindingen uit de vergaderingen 
Inleiding en situering 

 Bij een castratie of sterilisatie wordt de kat onvruchtbaar gemaakt. 

Castratie is het weghalen van de geslachtsorganen, zowel bij mannelijke als bij 
vrouwelijke dieren. Bij katers worden de testikels verwijderd, bij kattinnen de eierstokken 
en soms ook de baarmoeder. 

Bij een sterilisatie worden de geslachtsorganen niet weggehaald, maar enkel de eileiders 
of zaadleiders onderbroken. De dieren zijn dan onvruchtbaar, maar hormonaal nog 
intact. Het gedrag blijft dus hetzelfde, inclusief krols worden en sproeien. Dit wordt 
daarom bijna nooit gedaan. 

Gangbaar spreekt men echter van castratie als het om katers gaat en van sterilisatie als 
het kattinnen betreft, ook al worden bij de kattin de eierstokken verwijderd. Deze 
betekenis wordt ook hier gebruikt. 

Vroegcastratie of vroegsterilisatie is het castreren of steriliseren van kittens –zowel 
katers als kattinnen- vóór het bereiken van de vruchtbare leeftijd (ongeveer 4 à 5 
maanden) (zie www.huidierinfo.be). 

 In 2009 publiceerde de federale Raad voor Dierenwelzijn een advies met maatregelen 
i.v.m. de zwerfkattenproblematiek en overpopulatie in asielen. Dit advies stelde (met 
uitzondering voor fokkers) een verplichte identificatie, registratie en sterilisatie van alle 
huiskatten voorop. Hieraan is uitvoering gegeven door het Koninklijk besluit van 3 
augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten 
waardoor sterilisatie van alle katten voor verhandeling verplicht werd naast identificatie 
en registratie. De mogelijkheid van de laatste stap, een algemene verplichte identificatie, 
registratie en sterilisatie werd voorzien maar niet verplicht. 

Evaluatiemogelijkheden en beperkingen 

 Cijfers die de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid jaarlijks verzamelt d.m.v. een 
bevraging van asielen geven aan dat het aantal katten dat wordt binnengebracht in 
asielen blijft stijgen (stijging van 13% van 2013-2015). Dat het meerjarenplan om de 
zwerfkattenpopulatie en het aantal katten in asielen te verminderen onvoldoende resultaat 
heeft, kan te wijten zijn aan meerdere factoren: 

o onvoldoende kennis van de wetgeving; 
o een gebrek aan naleving; 
o een moeilijke controle; 
o het ontbreken van een centraal register voor katten; 
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o een te korte evaluatieperiode (stapsgewijze invoering vanaf augustus 2012, 
volledige toepassing vanaf september 2014, laatste cijfers uit 2015).   

 
Deze verzamelde gegevens hebben hun beperkingen, enkele bedenkingen zijn: 

o Variërend aantal respondenten die op vrijwillige basis deelnemen aan de 
bevragingen; 

o Regionalisering dierenwelzijn: cijfers België versus Vlaanderen; 
o Verplichte vroegcastratie/sterilisatie: langer verblijf in asiel, dus minder 

capaciteit; 
o Talrijke kleinschalige plaatsingsprojecten (al dan niet met opvanggezinnen) die 

mogelijks minder dieren in de asielen laten terecht komen maar die nergens 
geregistreerd staan en geen cijfers verstrekken; 

o Vermoedelijk te lage cijfers omtrent euthanasie in asielen uit angst voor hun 
reputatie bij het algemene publiek - geen idee over de reden van euthanasie 
(ziekte, karakter, overbezetting?); 

o Korte evaluatieperiode; 
o Geen gegevens over het aantal dieren dat na een plaatsing terug gebracht wordt 

en de reden hiervoor (slechte matching, karakter?); 
o Oorsprong van de in asielen binnengebrachte katten (zwerfkatten versus 

ongewenste nestjes van particulieren). 

Een goede betrouwbaarheid van deze verzamelde gegevens is gewenst. Zo zouden naast 
erkende asielen ook diverse alternatieve initiatieven en (contract)dierenartsen bevraagd 
moeten worden om een beeld te krijgen van het aantal zwerfkatten of huiskatten dat de 
asielen binnengaat en verlaat. 
Ook durven asielen niet altijd de realistische cijfers weergeven over het aantal opgevangen 
kittens/katten die moeten geëuthanaseerd worden uit angst voor de publieke opinie en 
bijgevolg het mislopen van giften. Toch dragen dierenasielen een verantwoordelijkheid in het 
informeren over de problematiek van de overpopulatie in asielen en zijn waarheidsgetrouwe 
cijfers nodig om deze problematiek correct in te schatten en de gevolgen van de maatregelen 
juist te kunnen evalueren.  

 Asielen slagen er wel in om een groter aandeel van deze katten te plaatsen door adoptie 
(20% meer adopties). Dit hoger aantal kan wellicht verklaard worden door meerdere 
factoren: 

o Er gebeurde meer sensibilisering omtrent de adoptie van katten uit het asiel.  
Het ontstaan van plaatsingsinitiatieven via matching wordt steeds meer in de 
praktijk gebracht, wat zeker een aantrekkingskracht heeft voor de kandidaat-
adoptant. Dit zou verder uitgewerkt moeten worden omdat dit de kans op een 
geslaagde plaatsing verhoogt. 

o Bij sterilisatie in het asiel plaatsen deze een kat die ‘volledig in orde’ 
(geïdentificeerd, geregistreerd en gesteriliseerd) is. Nadeel hiervan is de 
budgettaire belasting voor de asielen. De adoptant hoeft niet meer op korte 
termijn naar de eigen dierenarts te gaan en riskeert zich daardoor ook minder 
bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid m.b.t. dierenwelzijn, 
dierengezondheid en volksgezondheid.  

 
 In Vlaanderen zijn geen gegevens voorhanden over (de evolutie in) het aantal 

zwerfkatten. De Dienst Dierenwelzijn bevroeg wel de steden en gemeenten over de 
aanpak en resultaten van hun huis- en zwerfkattenbeleid. Hieruit blijkt dat de grote 
meerderheid van steden en gemeenten een beleid voert en dat hiervoor belangrijke 
budgetten vrijgemaakt worden, die dikwijls voor het einde van het jaar uitgeput zijn. 



 pagina 4 van 6 

De meerderheid van de zwerfkatten zijn gedumpte of verloren gelopen huiskatten of 
nakomelingen ervan. Een verplichte sterilisatie kan dit aantal stabiliseren en op termijn 
verminderen.  
 

 Een verplichte sterilisatie van alle katten moet resulteren in een daling van het aantal katten 
dat moet opgevangen worden in asielen. Op termijn zal euthanasie van katten omwille van 
een te grote katteninstroom dan niet meer noodzakelijk zijn.  
 

 Volgens een bevraging van IPSOS in opdracht van GAIA staat 87% van de burgers achter een 
verplichte sterilisatie van alle katten. 
 

 UGent voerde een enquête uit bij Vlaamse en Waalse praktijkdierenartsen naar de 
knelpunten en mening met betrekking tot vroegcastratie. Iets meer dan 50% van de 
dierenartsen krijgt kittens aangeboden en voert vroegcastratie uit. Een minderheid 
beveelt het aan aan zijn klanten. Hun grootste bezorgdheid is het risico van anesthesie, 
wat ook de meest vermelde complicatie is. Andere bezorgdheden zijn stress voor de 
kittens en de ontwikkeling van FLUTD (‘Feline Lower Urinary Tract Disease’). Er is 
duidelijk nood aan het informeren en opleiden van dierenartsen. Op lange termijn 
worden na vroegcastratie van de kat weinig gevolgen waargenomen op vlak van gedrag 
en gezondheid. Bijna de helft van de bevraagde dierenartsen vindt vroegcastratie een 
goed middel om de overpopulatie van zwerf- en asielkatten aan te pakken.  
 

 In het kader van de vergadering van de werkgroep werd een korte enquête over 
vroegcastratie uitgevoerd bij fokkers van raskatten. 169 mensen vulden de bevraging in. 
70,0% heeft al kittens laten castreren. Meer dan de helft heeft meer dan 10 kittens laten 
castreren. 12,6% heeft effectief problemen ondervonden, 87,4% gaf aan geen problemen 
te hebben gehad. Globaal genomen werden er zeer weinig problemen gemeld, zowel 
fysiek als gedragsmatig. 74,0% van de kwekers heeft voordelen ondervonden bij 
vroegcastratie en 70,0% is voorstander ervan. 
 

 De verplichte identificatie en sterilisatie bij katten die verhandeld worden, wordt 
gecontroleerd. Zo stelde de inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid tijdens de 
eerste tien maanden van 2016 116 waarschuwingen op. Eenmaal de databank voor I&R van 
katten in werking is (voorzien voor 2017) zal deze een extra controlemiddel bieden. 
Identificatie en registratie van katten bieden nog andere voordelen zoals hereniging met 
eigenaar ingeval het dier is verloren gelopen, bediening van kattenluiken met een chip, 
identificeren van verkeersslachtoffers. Om die redenen is het bezit van een chiplezer voor 
gemeentelijke overheden, hulpverleners en vrijwilligers aanbevolen.  
 

Besluiten met betrekking tot sterilisatieverplichting 

 De voorgestelde ontkoppeling van identificatie/registratie en sterilisatie voor erkende en 
geregistreerde fokkers leidt ertoe dat de nieuwe katteneigenaar zo snel mogelijk in 
contact komt met een dierenarts, zodat andere aspecten van het verantwoord 
eigenaarschap aan bod kunnen komen: 

o Aspecten m.b.t. dierenwelzijn: wat zijn de noden en behoeften van een kat? 
o Aspecten m.b.t. dierengezondheid: wat zijn de mogelijkheden om de kat een zo 

lang en zo gezond mogelijk leven te bezorgen? 
o Aspecten m.b.t. volksgezondheid: wat is nodig om de gezondheid van de eigenaar 

en zijn gezin te vrijwaren? 
Voor katten geadopteerd uit asielen is het belangrijk dat zij omwille van bovenstaande 
redenen ook snel op consult komen bij een dierenarts. Zo zou de adoptant bij adoptie 
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aan asiel een begeleidend dierenarts kunnen aanduiden (vrije keuze). Nadat het 
dierenasiel het medisch dossier van het geadopteerde dier aan die dierenarts heeft 
doorgegeven, kan deze de eigenaar contacteren voor verdere opvolging.  

 Ook is het onontbeerlijk om de lokale aanpak van de zwerfkattenproblematiek verder te 
stimuleren en te ondersteunen, gezien een niet onaanzienlijk deel van de in de asielen 
gebrachte dieren tot deze populatie behoren. 
De nadruk dient gelegd te worden op een globale aanpak over het hele Vlaamse territorium. 
Het systeem zoals het in de provincie Limburg gehanteerd wordt (kostprijs 0,34 euro per 
inwoner), kan als model fungeren voor de overige provincies. Bij voorkeur wordt dit wettelijk 
opgelegd. 

 Dierenartsenverenigingen vragen aandacht voor het feit dat steden en gemeenten en asielen 
een zeer lage prijs willen bedingen bij dierenartsen voor het uitvoeren van sterilisaties in het 
kader van zwerfkattenacties, wat volgens hen ten koste kan gaan van de kwaliteit van de 
diergeneeskunde en de gezondheid van de dieren. 

 Omdat verwilderde katten zich moeilijker laten vangen, is er een risico dat deze katten 
ontsnappen aan een sterilisatiecampagne en zich daardoor meer kunnen voortplanten 
dan de rustigere huiskatten. De mogelijkheid dat daardoor op termijn de zwerfkatten 
(die ter adoptie worden aangeboden) minder gezond en minder sociaal kunnen zijn werd 
besproken: verwilderde kittens kunnen immers nog gesocialiseerd worden indien ze 
vroeg genoeg worden gevonden en mits de nodige inspanningen. Bovendien stammen de 
zwerfkatten in Vlaanderen hoe dan ook af van gedomesticeerde katten en hebben ze het 
genetisch potentieel om sociaal te zijn. 
 

 Er moet permanente aandacht zijn voor het behouden van een voldoende grote 
genetische pool, in het bijzonder voor de raskatten. Suggesties hiervoor zijn onder meer 
het hanteren van goede fokpraktijken, het betrekken van zo divers mogelijk fokmateriaal 
en het herzien van de jurering op kattenshows. De fokkersverenigingen, de individuele 
fokker en de dierenarts dragen hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. 
 

 Een sterilisatiebeleid moet 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.   
Er dient nagedacht te worden over een efficiënte aanpak waarbij alle lagen van de 
bevolking bereikt worden, ook degenen die niet bij de dierenarts terecht komen, ook 
degenen die niet op de website huisdierinfo.be terecht komen.  
Sensibilisering is ook een permanente noodzaak en een onmisbare aanvulling op een 
moeilijk controleerbare wetgeving. Hiervoor zijn budgetten nodig. 

 

4 Presentaties 
 Dienst Dierenwelzijn, 2016. Meerjarenplan en Identificatie en Registratie van Katten. 

Presentatie. 

 Dienst Dierenwelzijn, 2016. Resultaten van de enquête bij steden/gemeenten over zwerf- 
en huiskattenbeleid (door Dienst Dierenwelzijn). Presentatie. 

 Moons Christel, 2016. Resultaten van bevraging van Vlaamse en Waalse dierenartsen over 
vroegcastratie. Presentatie. 

 Peeters Els, 2016. Attitudes rond chippen bij Vlaamse dierenartsen, asielen en eigenaars: 
resultaten van bevraging. Presentatie 

 Dienst Dierenwelzijn, 2016. Evolutie van de opvangcijfers van asielen. Presentatie. 

 Peeters Els, 2016. Ervaringen van fokkers rond vroegcastratie bij raskatten. Presentatie. 
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5 Goedkeuring van het advies door Raad voor 
Dierenwelzijn 

 
Goedgekeurd op 14/06/2017. 
 
 


