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België Vlaanderen

inwoners 11,2 miljoen 6,5 miljoen

oppervlakte 30.528 km2 13.522 km2

huiskatten 273.000 164.000

honden 2,5 miljoen 1,5 miljoen



Aantal honden en katten in asielen

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

N
u

m
b

e
r 

o
f 

a
n

im
a

ls

year

Dogs Cats



Wettelijke maatregelen voor een 
daling van het aantal asieldieren

 Verbod op de verkoop van honden en katten op markten (1996)

 Verplichte vergunning voor kwekers en handelaars (1997)

 Verbod op de publiciteit voor honden en katten

 Verplichte I&R voor honden (1998)

 Europees paspoort voor alle honden (2004)

 Verbod op de verkoop van honden en katten in dierenwinkels (2009)



Aantal katten in asielen (cijfers 2012)



Raad voor Dierenwelzijn

Situatieschets:

 Kat 

 gedomesticeerd

 geen rol in ons ecosysteem

 Niet-gecontroleerde voortplanting

 overpopulatie in asielen

 grote populatie zwerfkatten

Dubbele doelstelling:

1. Beheersen van het aantal huiskatten

2. Beheersen van de populatie zwerfkatten



1. Beheersen van het aantal huiskatten

Meerjarenplan: KB van 3/8/2012

 1/9/2012: alle katten vóór adoptie in asielen: sterilisatie, I&R

 afwijking via overeenkomst tot 1/3/2014: sterilisatie
binnen 6 maanden na adoptie

 1/9/2014: alle katten vóór commercialisering (verkoop, 
adoptie, gratis weggeven): sterilisatie, I&R

 afwijking voor erkende kwekers en

 katten bestemd voor buitenland



KB betreffende de identificatie en 
registratie van katten (5/2/16)

 Treedt in werking op 01/11/17 met de databank CatID

 I&R van alle katten voor de leeftijd van 12 weken

 Elektronische registratie door de DA (met e-ID) in database

 Sterilisatie moet aangegeven worden binnen de 24 u



KB betreffende de sterilisatie van katten 
(23/2/18)

 1/4/18: alle katten voor de 
leeftijd van 5 maanden moeten 
gesteriliseerd worden

 katten geboren tussen 31/8/14 
en 1/4/18 moeten gesteriliseerd
zijn voor 1/1/2020



Omzendbrief naar alle gemeentebesturen (2014)

 Verantwoordelijk voor zwerfdieren (art. 9 Dierenwelzijnswet)

 Plan van aanpak

 TNR

 inwoners sensibiliseren

 nazorg: voedsel en beschutting

2. Beheersen van de populatie zwerfkatten



Bevraging gemeentebesturen (cijfers 2015)

 Respons: 74% (229 antwoorden)

 91% neemt maatregelen
om de populatie te beheersen

 93% heeft een meldpunt
 93% vangt de katten

• vrnl. door vrijwilligers
• 82% steriliseert en plaatst terug

 6% subsidieert de sterilisatie van
huiskatten

 74% informeert over katten (zwerfkatten/sterilisatie)

 Budget: 1.029.480 euro



Aantal katten in asielen (cijfers 2017)



Waarom de populatie beheersen?

 Dierenwelzijn

 Overlast

 Publieke gezondheid

 Fauna



KB betreffende de sterilisatie van katten 
(23/2/18)

 Verplichtingen voor de gemeentebesturen vanaf 1 april 2018:

 Meldpunt

 Diervriendelijk zwerfkattenbeleid

 Buurtbewoners verwittigen voorafgaand vangactie

 Voedsel en beschutting



Bevraging gemeentebesturen
(cijfers van 2018) (<=> cijfers van 2015)

 Respons: 82% (74%) (247 (229) gemeenten)

 93% (91%) neemt maatregelen om de populatie te beheersen

 99% (93%) heeft een meldpunt

 98% (93%) vangt de katten

• vrnl. door vrijwilligers en gemeentepersoneel

• 95% (82%) steriliseert en plaatst terug

• 18% zorgt voor voedsel

• 21% stelt een schuilhok ter beschikking

 12% (6%) subsidieert de sterilisatie van huiskatten

 87% (74%) informeert over katten (zwerfkatten/sterilisatie)

 Budget voor dierenwelzijn: 898.162 euro (1.029.480 euro)



Ondersteuning vanuit de dienst 
Dierenwelzijn

Gids voor een diervriendelijk gemeentelijk zwerfkattenbeleid

www.lne.be/dierenwelzijn (=> voor lokale besturen)

Chiplezers

Schuilhokken



Ondersteuning vanuit de dienst 
Dierenwelzijn

Campagnemateriaal 

http://www.huisdierinfo.be/campagnemateriaal-0



Toekomst

 Opvolging sterilisatieplicht huiskatten

 Nieuwe zwerfkattengids

 Bevragingen: zwerfkatten en schuilhokken

 Sensibiliseren en informeren



Dank voor
uw aandacht


