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ZWERFKATTEN DEEL VAN ONZE SAMENLEVING
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Een huis voor Harry door Leo Timmers
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Top Cat door Hanna-Barbera Productions
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Minoes door Annie M.G. Schmidt
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James Bowen en Bob



ONTWIKKELING HANDVATEN EN SIMULATOR
In opdracht van de dienst Dierenwelzijn werden negen handvaten en een simulator ontwikkeld voor gemeentelijk 

zwerfkattenbeheer door UGent in samenwerking met partners. 
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9 HANDVATEN VOOR KATTENBELEID
 Negen handvaten ofwel negen kritieke aandachtspunten voor een efficiënt en diervriendelijk 

zwerfkattenbeleid op basis van de “trap-neuter-return” (vangen, steriliseren, weer uitzetten) 

methode voor het beheren van zwerfkattenpopulaties. 

 Per stap in het proces een aantal tips en een checklist om met dit beleid aan de slag te gaan. 

 Opgesteld op basis van wetenschappelijke literatuur en 22 interviews.

 In opdracht van de dienst Dierenwelzijn ontwikkeld door: 
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9 HANDVATEN VOOR KATTENBELEID
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9 HANDVATEN VOOR KATTENBELEID
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ALS DE KAT VAN HUIS IS
van spotten tot terug plaatsen
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MELDER
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MELDER
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MELDER
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MELDER

“Goede samenwerkingen opzetten met dierenartsen,

vrijwilligers, politie, vzw’s, asielen. Op één lijn komen.

Samenwerken! Alle partners, inwoners, raadsleden

informeren en sensibiliseren, ook jagers, vrijwilligers,

politiediensten. Daarover communiceren naar burgers,

waarom je iets op welke manier doet. Er zo snel

mogelijk bij zijn, werken met een team waar je kan op

vertrouwen, dat goed geapprecieerd wordt.”
Quotes interviews
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CHECKLIST MELDER
 Zijn er contacten in het kader van het zwerfkattenbeleid (gelegd) met:

 Politie

 Andere gemeentediensten

 OCMW, CAW, huisvestingsmaatschappijen, …

 Brandweer 

 Is er met de betrokken eerstelijnswerkers een analyse gemaakt over mogelijke probleemzones 

op het grondgebied m.b.t. (zwerf)katten? 

 Bestaat er een overzicht voor de inwoners, eerstelijnswerkers en andere gemeentediensten 

van welke organisatie, dienst of vrijwilligers welke dieren (op)vangen en behandelen op het 

grondgebied?
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MELDPUNT
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MELDPUNT
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MELDPUNT
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MELDPUNT
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MELDPUNT

“Overzicht is heel belangrijk: cijfers, waar zijn we mee

bezig? Wat gebeurt er waar? Hoeveel katten worden

gevoederd? Heel georganiseerd werken. Een beleid

hebben en durven bijsturen.“
Quotes interviews
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CHECKLIST MELDPUNT
 Is er een stroomschema voor een binnenkomende melding over (zwerf)katten voor 

het meldpunt?

 Is er een document met de informatie die aan de melders moet meegedeeld 

worden?

 Is er een databank waarin de meldingen over (zwerf)katten geregistreerd worden?
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VANGEN
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VANGEN
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VANGEN
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VANGEN
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“Hulp durven vragen. Doe het niet zonder kennis, je zal

fouten maken. Als je geen ervaring hebt, werk je beter

samen… Inzet om succesvol te zijn, laat u helpen door

mensen die al jaren bezig zijn, sta open voor

adviezen…”
Quotes interviews

© gemeente Lint



CHECKLIST VANGEN
 Is er voldoende (zwerf)kattenvangexpertise bij inwoners, vrijwilligers, personeel op het 

grondgebied? 

Worden (zwerf)kattenvangers geautoriseerd?

Worden dierenartsen tijdig verwittigd over een (zwerf)kattenvangactie? 
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BEHANDELEN
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BEHANDELEN
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BEHANDELEN
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BEHANDELEN 
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“Budget voorzien. Als je het goed doet, en je blijft er

bovenop zitten, wordt het alsmaar goedkoper.

Doorzetten, volhouden. 1 keer door de zure appel

bijten (als je een kolonie van 30 katten hebt, allemaal

doen, niet tot het budget op is). Anders heeft het geen

effect. Alle katten in 1 keer vangen! Eerst investeren en

dan wordt het minder… ”
Quotes interviews

© ‘t Geels Hart voor Dieren



CHECKLIST BEHANDELEN 
 Zijn er duidelijke afspraken over de elementen van het gezondheidsonderzoek? 

 Verloopt de samenwerking vlot tussen de vangers en dierenartsen? 

 Is het duidelijk wanneer euthanasie al dan niet is toegelaten? 
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TERUGPLAATSEN
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TERUGPLAATSEN
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TERUGPLAATSEN
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TERUGPLAATSEN
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“Transparant zijn: zo veel katten zijn er gemeld, dat

hebben we gedaan, spookverhalen rechtzetten: een

beperkt deel wordt maar geëuthanaseerd door ziekte.”
Quotes interviews

© katzonderdak



CHECKLIST TERUGPLAATSEN
Wordt reeds van bij de melding een inschatting gemaakt waar de zwerfkat naar toe kan gaan 

bij terugplaatsing? 

 Zijn er duidelijke afspraken m.b.t. het voederen en beheren van een voederlocatie? 

 Zijn er uitwijkscenario’s indien terugplaatsing niet mogelijk is (bv. een lijst met enkele adressen 

om te contacteren)? 
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DE ZWERFKAT, GEEN KAT OM 
ZONDER HANDSCHOENEN 
AAN TE PAKKEN
van verzorgen tot handhaven
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VRIJWILLIGERS
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VRIJWILLIGERS
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VRIJWILLIGERS
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VRIJWILLIGERS
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VRIJWILIGERS
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VRIJWILLIGERS
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“Vrijwilligers: je moet affiniteit hebben met dieren,
anders moet je er niet aan beginnen. Ervaren
kattenvangers. Kennis hebben van katten, mensen met
achtergrond, die feedback kunnen geven over katten.
Goede vrijwilligers vinden of met een vzw werken, hart
blijven hebben voor het dier. Er moet professionaliteit
aan de dag gelegd worden. Vrijwilligers nodig, goede
vrijwilligers gaat rapper vooruit, zij geven niet op. Inzet
en motivatie van vrijwilligers.”
Quotes interviews

© Sally Peustjens



CHECKLIST VRIJWILLIGERS 
 Is er een zwerfkattenvrijwilligersbeleid? Wordt aan zwerfkattenvrijwilligers inter- en supervisie 

gedaan? Wordt een erkenning/bedanking voor de vrijwilligers voorzien?

 Zijn er voldoende zwerfkattenvrijwilligers op uw grondgebied? 

Worden zwerfkatvrijwilligers verzekerd? 
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INFORMEREN
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INFORMEREN
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INFORMEREN
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INFORMEREN
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INFORMEREN
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INFORMEREN
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“Communicatie. Ook op facebook, maar deftig
antwoord geven, goede en correcte informatie
verspreiden, dat is een heel ander verhaal, nieuwe
media meenemen in het hele verhaal. Wij counteren
negatieve berichten, feiten inzetten en zo weinig
mogelijk emotie. Zwerfkattenbeleid is nog te veel op
emoties gebaseerd; dat kan goed uitdraaien of slecht
uitdraaien… Goed communiceren waarom het
belangrijk is.”
Quotes interviews

© provincie Limburg



CHECKLIST INFORMEREN
 Krijgt het zwerfkattenbeleid de nodige aandacht in de gemeentelijke infobladen en op de 

website?

Worden de meldingsregistratie en opvolgingsregistratie van VST-acties gekoppeld aan elkaar?  

 Is er nood aan meertalige communicatie over het zwerfkattenbeleid? 
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HANDHAVEN
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HANDHAVEN
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HANDHAVEN
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HANDHAVEN
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“De voordelen voor de mensen benadrukken en

opnoemen: ze sproeien niet meer, het stinkt zo niet

meer, komt buurt niet meer terroriseren, als we

steriliseren valt de dominantie wat weg. Inwoners

sensibiliseren: tamme katten steriel maken en zo vlug

mogelijk zwerfkatten melden. Zwervende dieren

detecteren. Dat als een reflex bij de inwoners krijgen.”
Quotes interviews

© stad Antwerpen



CHECKLIST HANDHAVEN
 Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de wetgeving voor particulieren omtrent katten?

 Is er een goede samenwerking met de politie voor de handhaving van het beleid? 

 Zijn er probleemzones waar er prioritair op handhaving dient ingezet te worden?
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EEN 
ZWERFKATTENBELEID 
OP LANGE TERMIJN
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POPCAT
 Simulator voor het simuleren van het beheer van zwerfkatpopulaties (population cats)

 Via een gebruiksvriendelijk rekenblad (in Excel) de impact van zeven 

managementscenario’s op het aantal katten, de kosten, de hinder en het kattenwelzijn

schatten.

 Geeft  een indicatie van wat het effect van bepaalde managementingrepen kan zijn op 

verschillende subpopulaties van katten op uw grondgebied over een tienjarige periode. 

 In opdracht van de dienst Dierenwelzijn ontwikkeld door: 
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POPCAT REKENBLAD INPUT
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POPCAT REKENBLAD OUTPUT
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POPCAT REKENBLAD OUTPUT
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 Aantal inwoners: verplicht in te vullen

 Drie subpopulaties: huis-, kolonie- en zwerfkatten worden berekend op aantal inwoners. Indien eigen 

cijfermateriaal allemaal aanpasbaar. 

 Vruchtbaarheid zwerfkatten: op basis van POPCAT data in Vlaanderen gemiddeld 37% van de zwerfkatten 

vruchtbaar, indien eigen cijfermateriaal (bv. lang sterilisatieproject lopend) zeker aanpassen. 

 Aantal koloniekatten: indien u eigen cijfers bijhoudt, aanpasbaar

 Type habitat: Stedelijk gebied, halfstedelijk gebied, landelijk gebied, industriegebied (enkel impact op hinder en 

kattenwelzijn momenteel)

De totale populatie is een gesloten eenheid, d.w.z. geen influx is vanuit andere steden en gemeenten. De 

huiskattenpopulatie is in het achterliggende populatiemodel een belangrijke bron van zwerfkatten.
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INPUT MANAGEMENTINGREPEN
Zeven managementingrepen

Drie managementingrepen via huiskatten

1. het aantal vruchtbare huiskatten verminderen

2. zorgen dat eigenaars hun katten niet dumpen als zwerfkat 

3. zorgen dat verloren gelopen huiskatten makkelijker weer bij hun eigenaar terecht komen. 

Vier managementingrepen via de zwerfkattenpopulatie

1. gevangen zwerfkatten worden steriel gemaakt en vervolgens teruggeplaatst op de vanglocatie (in het Engels heet 

dit de trap-neuter-return of TNR-methode)

2. gevangen zwerfkatten worden als koloniekat teruggeplaatst op een vangplaats (zijn steriel gemaakt en worden 

door een persoon opgevolgd) 

3. gevangen zwerfkatten worden in het asiel geplaatst 

4. gevangen zwerfkatten worden geëuthanaseerd 
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INPUT MANAGEMENTINGREPEN
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Ingrepen via zwerfkatten. Allereerst moet u nu gaan bepalen welk percentage van zwerfkatten u plant te vangen. Standaard staan 

de waarden ingesteld op 0%, zodat u uw eigen beleidskeuzes kan invoeren. In cel E20 vindt u het totaal van de vier ingrepen. Als het 

minder is dan 100% betekent dit dat voor een deel van de gevangen zwerfkatten nog niet hebt aangegeven wat er mee gaat 

gebeuren. 

Ingrepen via huiskatten: het 

aantal verloren huiskatten dat 

momenteel gemiddeld 

verenigd wordt met de 

eigenaar zonder extra 

ingrepen is 5%. Ook de 

andere voorbeeldcijfers: 12% 

vruchtbare huiskatten en 5% 

huiskatten die zwerfkat 

worden, zijn gebaseerd op 

POPCAT data. Indien u al over 

eigen betrouwbaar cijfer-

materiaal beschikt, kan u dit 

aanpassen. 



INPUT KOSTEN
De kostenberekening gebeurt voor de vier mogelijke managementingrepen op de zwerfkatpopulaties. 

Kosten van de managementscenario’s gericht op de huiskatten zijn niet opgenomen in de simulator. 

Kosten zijn de elementen van het gezondheidsonderzoek zoals afgesproken met dierenarts en partners. 

(Beginwaarden: gemiddelde kosten in euro anno 2018.)
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OUTPUT KOSTEN EN IMPACT 
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OUTPUT POPULATIES EN KOSTEN
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OUTPUT HINDER EN WELZIJN
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OUTPUT IN GRAFIEKEN
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AAN DE SLAG MET DE SIMULATOR RESULTATEN
 Vertrouw niet op uw intuïtie. Hoe vertrouwd u ook bent, simuleer scenario’s. 

 Bekijk het op langere termijn. Plots onderbreken of stoppen bij geldgebrek leidt tot tenietdoen van gedane 

inspanningen. 

 Kostenverloop. Grootste investering in het begin.

 Euthanaseren of doden van zwerfkatten niet voor populatiecontrole.

 Publieke acceptatie van ingrepen inschatten.

 Kosten bepalen niet alles, ook dierenwelzijn meenemen!

 Keuzes maken voor uw zwerfkattenbeleid doet u niet alleen. 
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