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Graag wil ik een dringende zaak onder uw aandacht brengen. 

Zoals u ongetwijfeld weet, voorziet de wetgeving niet in het verplicht stellen van een chip- of 

castratieplicht bij een huis- of boerderijkat. Uiteraard liggen er voldoende adviezen bij de 

Nederlandse overheid op de plank, is er zelfs al een beleidsplan en wordt er eindeloos door 

tal van organisaties gelobbyd, maar de overheid doet er zoverre niets mee. Geen tijd voor of 

interesse in het onderwerp.  

Dit heeft grote gevolgen voor de (zwervende) kattenpopulatie in Nederland. 

Men gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de katteneigenaar. Helaas wordt die 

verantwoordelijkheid vaak niet of niet voldoende genomen. Dagelijks zijn er in heel Nederland 

honderden vrijwilligers hard aan het werk die voor verschillende verenigingen en stichtingen 

zwerfkatten van de straat halen. Katten die soms gewoon zijn verdwaald, of weggelopen. Ook 

‘dumpen’ eigenaren zonder enig gewetensbezwaar zwangere katten of moederpoezen met 

nog zeer jonge of net geboren kittens langs de kant van de weg of waar dan ook. Of verhuizen 

en ‘vergeten’ hun kat of katten mee te verhuizen. De ‘baasjes’ hebben er geen zin meer in en 

zijn niet bereid om hun (zwangere) kat(ten) en/of kittens bij het dierenasiel te brengen want 

daar moeten ze voor betalen! 

Daarom wordt de populatie van zwerfkatten steeds groter. Een zwerfkat kan al vanaf jonge 

leeftijd meerdere nestjes per jaar werpen. En de kittens die daaruit worden geboren zetten de 

geboortecyclus voort. Schattingen van het aantal zwerfkatten lopen uiteen. Het is moeilijk te 

bepalen omdat juist de zwervers alleen ’s nachts tevoorschijn komen.  

Een kitten of oudere kat wordt te vaak in een opwelling aangeschaft. Het is ‘zo leuk voor de 

kinderen’ als ware het een consumptieartikel. Te vaak neemt een toekomstige eigenaar niet 

de moeite om zich eerst ‘in te lezen’ over de verzorging van een kat en heeft men daarom 

geen idee hoe met het dier om te gaan, te verzorgen en welke kosten de verzorging van een 

kat met zich meebrengt. Voeding, dierenarts, eventuele verzekering voor ziektekosten, het 

voordeel van het afbakenen van de tuin of het balkon zodat de buren er geen last van hebben 

en de kat zich niet te pletter valt. 

Van chippen en castratie/sterilisatie wordt meestal afgezien vanwege de kosten die dat met 

zich meebrengt. 

Quote 

Bron: Zwerfkatten blog, aantal zwerfkatten in Nederland 

Aantal katten in huishoudens in Nederland 

In het rapport Feiten en cijfers Gezelschapsdieren 2010 wordt gesproken over 2.9 miljoen 

katten in Nederland, in huishoudens. Dit betreft dus het aantal katten dat daadwerkelijk in 

huishoudens wordt gehouden. Het rapport praat over de kattenpopulatie. De kattenpopulatie 

is echter groter; er zijn veel katten in Nederland die niet tot een huishouden behoren, de 

katten die op straat leven. Hoe groot is dit aantal? 

 

Cijfers Amivedi 

Ik ga op zoek naar cijfers. In hetzelfde rapport als hierboven vermeld: 

Stichting Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor de registratie van 

vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. De stichting werkt met ongeveer 110 

meldpunten verspreid over Nederland. In 2010 werden in totaal 34.592 vermiste dieren 

geregistreerd. In totaal werden 32.219 gevonden honden en katten gemeld bij Amivedi. Het 

aantal dieren dat herenigd wordt met de eigenaar is onbekend. 

Feit is dat lang niet alle vermiste katten bij Amivedi worden gemeld. Velen worden op andere 

sites vermeld, of helemaal niet gemeld (vaak met de gedachte “katlief komt vanzelf wel weer 
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aanlopen” of onbekendheid met Amivedi en soortgelijke sites). Gevonden katten worden 

vaak helemaal niet gemeld. 

Maar uit de genoemde cijfers kan ik niets concluderen. Er staat per jaar 34.592 ‘dieren’, dus 

geen aantallen katten. Dan staat er ‘in totaal’ 32.219 gevonden dieren, het is mij onduidelijk 

of dit over 2010 gaat of over alle jaren dat Amivedi bestaat (?). Op de site van Amivedi kan ik 

wel via zoekopdrachten die ik invoer uitrekenen dat - qua meldingen bij Amivedi - vermiste 

katten ca 85% uitmaken van het totale aantal vermiste dieren. Conclusie is dan dat volgens 

cijfers van Amivedi ca 30.000 katten per jaar als vermist worden gemeld bij Amivedi. Gaan 

we er dan van uit dat ca 50% van de vermiste katten bij Amivedi wordt gemeld, dan wordt de 

schatting van het aantal vermiste katten in NL per jaar 60.000. 

 

Cijfers Dierenbescherming 

Ik zoek verder naar aantallen die mij een richting kunnen geven om een schatting te maken 

van het aantal zwerfkatten in Nederland. 

De Dierenbescherming (DB) heeft geen cijfers van de niet bij haar aangesloten 

dierenopvang-centra, maar schat dat het totale aantal katten dat vorig jaar dakloos raakte 

ruim boven de 50.000 dieren ligt. 

Bron: Blikopnieuws.nl 

Lees: het aantal katten dat opvang nodig had in opvangcentra. Dit is dus inclusief afstands-

katten. En wat zou de DB precies bedoelen met ruim boven de 50.000? Waarschijnlijk dat 

het ook maar een grove schatting is! 

Uit het jaarverslag van de DB bereken ik de volgende verhouding (betreft 2010) van katten in 

opvang gerelateerd aan de DB organisatie: 

 

Zwerfdieren  72,41% 

Afstandsdieren 17,24% 

Verwilderd  1,38% 

Retour na plaatsing 5,52% 

Uitwisseling  0,69% 

Huisuitzetting  1,38% 

Geboorten  2,07% 

 
Bij 50.000 dieren in de opvang is het aantal (niet verwilderde) zwerfkatten dan 36.207 
(72,41%). 
Het aantal katten dat dakloos raakte (zoals de DB het zo mooi formuleert) is natuurlijk vele 

malen groter dan de ca 37.000 die de dierenbescherming noemt, want de meeste katten die 

dakloos raken, komen niet snel in de opvang terecht. 

Dan nog een cijfer in hetzelfde artikel: 

Momenteel kan maar 14% van de katten in het asiel weer worden teruggebracht naar de 

eigenaar. 

Dus van de katten die in het asiel terechtkomen en worden gelezen op chip, kan slechts 14% 

herenigd worden met de eigenaar. 

Hoeveel dieren er jaarlijks worden gedumpt is niet bekend. Helaas. Dat cijfer was zeer nuttig 

geweest…. 

Tot slot uit dit artikel. 

Waar jagers er jaarlijks zo’n 14.000 doodschieten, vangt de Dierenbescherming er 

duizenden om ze vervolgens gecastreerd terug te zetten. Volgens schattingen lopen er in 

Nederland tussen de 70.000 en 100.000 verwilderde katten rond. Een eerste schatting. 

 

3 miljoen zwerfkatten in Nederland 

Dan vind ik een nieuw bericht: 
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Hoeveel zwerfkatten lopen er volgens u in Nederland rond? 

Het exacte aantal is moeilijk vast te stellen, maar waarschijnlijk zijn het er meer dan u denkt. 

Asielen en opvangcentra vangen jaarlijks tienduizenden katten op. Maar een nog veel groter 

aantal blijft op straat rondzwerven. Geschat wordt dat er in Nederland drie miljoen katten 

zonder baasje door het leven gaan. 

Bron: dierennieuws.nl 

Ik moet zeggen dat dit aantal mij veel reëler in de oren klinkt dan de tot nu toe genoemde 

aantallen, maar dan wel weer aan de hoge kant. Zeker gezien het feit dat jagers blijkbaar 

15.000 buitenkatten per jaar doodschieten. En dan maar 70.000 tot 100.000 in totaal? terwijl 

er al 50.000 JAARLIJKS worden opgenomen door asielen? Er zit wel een groot verschil 

tussen 3 miljoen en 100.000.  

Het wordt interessant. 

 

Thuisloze en thuiswonende kat 

Waar ik namelijk ook benieuwd naar ben, is de verhouding tussen het aantal katten zonder 

thuis en aantal katten met thuis, onder de katten die wij tegenkomen op straat. Wat bedoel ik 

hiermee? In Nederlandse huishoudens zijn ca 2,9 miljoen katten. Lang niet al deze katten 

komen ook buiten, redelijk wat mensen houden hun kat binnen of in de tuin of op balkon. Als 

ik een schatting maak, zou ik 50% schatten van de kattenpopulatie die ook vrij buiten 

kan/mag lopen. Dan kom ik uit op 1,45 miljoen ‘katten-met-huis’ die buiten lopen in 

Nederland. De verdwaalde, vermiste, zwervende katten, die over het algemeen wel in de 

buurt van mensen blijven lopen (dan doen ze bijna allemaal behalve de echt wilde katten die 

in Nederland nauwelijks voorkomen), die komen we ook tegen op straat. STEL dat er 

inderdaad 3 miljoen zwerfkatten zijn, dat zou betekenen dat 2 van de 3 katten die jij op straat 

ziet lopen geen thuis heeft! Als er 1,5 miljoen katten zonder thuis rondlopen, dan is de 

verhouding 1 op 1. Maar al zou de Dierenbescherming gelijk hebben en is het aantal 

zwerfkatten maar 100.000, dan is dat nog 1 op de 15, oftewel van alle 15 katten die jij 

tegenkomt buiten is er 1 dakloos, verdwaald, vermist of gedumpt. 

Ik denk dat het aantal van 100.000 bij lange na niet klopt. Ga maar na; als er 37.000 

zwerfkatten in de opvang terechtkomen PER JAAR, dan moet het totale aantal zwerfkatten 

buiten vele malen groter zijn. Anders zou jaarlijks bijna de helft van alle zwervende katten in 

een asiel worden opgevangen, terwijl we van de meeste homeless katten die buiten lopen 

vaak niet eens weten dat ze dakloos zijn. De inschatting is niet reëel. Het zijn er dus VEEL 

meer. Dat durf ik wel met zekerheid te schatten. 

 

Sophia Vereniging 

Dan lees ik op de site van de Sophia Vereniging - niet de minste op het gebied van 

dierenbescherming - een andere inschatting van het aantal katten dat wordt opgenomen in 

opvangcentra in Nederland: 

het is moeilijk te zeggen hoeveel zwerfkatten er precies zijn in Nederland. Wel is bekend dat 

er jaarlijks meer dan 100.000 afstands- en zwerfkatten in het asiel terecht komen 

Bron: sophia-vereeniging.nl 

Het kan natuurlijk goed zijn dat de Dierenbescherming alleen naar de Dierenbescherming-

gerelateerde opvangcentra en cijfers kijkt (en daarmee ca 50.000 telt), en de Sophia 

Vereniging een completere inschatting maakt (en uitkomt op 100.000). 

 

Zwerfkatten in Rotterdam en Leeuwarden 

Ik vind meer informatie over aantallen zwerfkatten in Rotterdam en Leeuwarden: 

vooral in de stad is het raak. In Rotterdam is het aantal zwerfkatten volgens Von Jessen de 

laatste tien jaar explosief gestegen tot zo’n dertigduizend. In Leeuwarden zijn vorige maand 

750 verwilderde katten in kaart gebracht, vijftig meer dan vorig jaar. 
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Bron: bndestem.nl 

Hier kan ik wat mee. In Rotterdam 30.000? Dan in heel Nederland veel meer dan 100.000. 

Het aantal van 750 katten in Leeuwarden wordt in dit artikel weer ontkracht. Het blijkt het 

aantal katten te zijn dat in 2008 in het asiel in Leeuwarden is opgenomen. Dit zegt dus niets 

over het totale aantal zwerfkatten in de regio Leeuwarden; het zegt mij wel dat het totale 

aantal zwerfkatten vele malen hoger is dan 750 want niet elke zwerfkat wordt jaarlijks in het 

asiel opgenomen. Bij lange na niet! 

De schatting van Rotterdam: Rotterdam heeft 605.500 inwoners. De schatting van 30.000 

zwerfkatten zou wel een echte schatting zijn volgens hetzelfde artikel. Trekken we dit aantal 

statistisch door naar heel NL, dan komen we voor heel NL uit op ca 830.000 zwerfkatten, dus 

bijna een miljoen. 

 

Schatting aantal zwerfkatten 

Mijn schatting, op basis van de cijfers en gegevens die ik tot nu toe heb gevonden, is dat er 

in NL tussen de 800.000 en 1 miljoen zwerfkatten zijn. Dat wil zeggen katten zonder thuis die 

buiten op straat leven, dus niet de katten in opvang. De populatie houdt zichzelf in stand en 

groeit zelfs. Jaarlijks komen er een x aantal katten bij, omdat deze katten vermist raken en 

niet gevonden worden. Elk jaar komen er een x aantal katten in de opvang terecht. Elk jaar 

gaan er relatief veel katten dood (thuisloze katten leven gemiddeld veel korter dan 

thuiswonende katten), en elk jaar worden er vele kittens geboren die op straat vaak niet 

overleven en soms wel. 

Bekend is ook dat veel gesocialiseerde katten het moeilijk redden in hun eentje op straat, als 

ze geen ondersteuning krijgen (voer, water, medische hulp e.d.). Verder is bekend dat in 

Nederland de buitenkatten voor een groot gedeelte ex-huiskatten zijn, dus gesocialiseerd en 

soms wat verwilderd door het buitenleven (en het soort leven dat ze daar noodgedwongen 

leiden), soms ook niet. Wilde katten komen in Nederland weinig voor. 

Volgens mijn cijfermatige inschatting is het dus zo dat de verhouding tussen thuiswonende 

katten - die buiten lopen - (ca 1,5 miljoen) en thuisloze katten die buiten lopen (tussen de 0,8 

en 1 miljoen) 1:1,5 is. Misschien dat de thuiswonende katten die buiten lopen richting 2 

miljoen gaat, dus een verhouding van 1:2 tot 1:2,5 behoort ook tot de mogelijkheden. Een 

verhouding van 1:2 betekent dat 1/3 van de kattenpopulatie in een stad thuisloos, zwervend, 

vermist of dwalend is.  

Aldus, mijn schatting. Op basis van de cijfers tot nu toe. Later zal ik deze schatting nog 

concretiseren, uitbreiden, als nodig aanpassen. Cijfers zijn hiervoor noodzakelijk 

Einde quote 

 

De cijfers liegen er niet om! 

Veel onnodig dierenleed kan worden voorkomen indien men ook in Nederland eindelijk het 

chippen en het liefst ook het castreren van katten verplicht zou stellen.  

Uiteraard zijn er diverse websites waar (indien men er de moeite al voor neemt) een vermiste 

of gevonden kat kan worden aangemeld.  

Echter heel veel matches worden niet gemaakt omdat het overgrote deel van de katten niet is 

gechipt en er dus geen eigenaar bekend is. Zo laat ook bovenvermelde informatie nog eens 

duidelijk zien. Bovendien kunnen verdwaalde katten tientallen tot soms 150 kilometer(s) van 

huis geraken, wie verwacht dat nou! 

Gevolg, gastgezinnen voor gevonden katten en kittens zijn overbevolkt en de asielen zitten 

bomvol. Vrijwilligers vechten tegen de bierkaai. Zij moeten een lintje krijgen voor hun 

onvermoeibare inzet, liefde en volharding om al die thuisloze katten te vinden, te vangen en 

op te vangen. En reken maar dat het maar al te vaak hartverscheurend is wat men als 

vrijwilliger meemaakt.  
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Het is toch niet zo moeilijk om de wet- en regelgeving voor het welzijn van dieren aan te 

scherpen. Want laten we wel zijn, indien de accijnzen op bijvoorbeeld tabakswaren en benzine 

worden verhoogd, wordt de Wet op de accijns vlot aangepast. Het kan dus wel! 

Het gaat pijnlijk genoeg om het stellen van prioriteiten, het ontbreken van interesse en 

inlevingsvermogen in de problemen van dieren, de verharding, het niet de moeite willen nemen 

zich er voor open te stellen en er kennis over te vergaren. Het welzijn van dieren staat niet op 

de prioriteitenlijst van de bevolking, de overheid en de gemeenten, terwijl dat wel zo zou 

moeten zijn!  

Want, het zijn levende wezens, volstrekt afhankelijk van de willekeur en luimen van u en mij! 

Het mag niet worden overgelaten aan de willekeur van ‘de baasjes’. Want juist door die 

willekeur is het zwerfkattenprobleem een prangend issue geworden. Veel te veel eigenaren 

van katten nemen hun verantwoordelijkheid bij lange na niet naar behoren.  

 

Ik ga geen voorbeelden opnoemen van de verschrikkingen die de katten en daardoor ook de 

vrijwilligers die die zieltjes vinden, moeten doormaken/meemaken. En, gelukkig worden er ook 

successen geboekt! Dat houdt vrijwilligers op de been.  Maar het blijft een ‘barre tocht’ omdat 

het zonder dwingende wet- en regelgeving dweilen met de kraan open is en blijft.  

 

Dieren hebben geen stem, en de vrijwilligers en organisaties die zich dag in dag uit inzetten 

om het tij te keren, worden misschien wel gehoord, maar zeker niet voldoende serieus 

genomen, getuige de nog steeds ontbrekende wetgeving. 

 

Hebt u enig idee lezers hoe getraumatiseerd de meeste van die zwerfkatten zijn? Hoeveel 

moeite het kost om ze in het beste geval (deels) te resocialiseren en een nieuw thuis voor ze 

te vinden?  

 

Hoe fantastisch zou het zijn als de overheid in actie komt! Een overheid die chippen, 

registreren en castreren verplicht stelt en direct een campagne start om mensen daarop te 

wijzen.   

Een overheid die daardoor blijk geeft te onderkennen dat zij zich ervan bewust is dat ons land 

óók wordt bevolkt door (zwerf)katten waar een zorgplicht voor is. Een overheid die erop toeziet 

dat er met de huis- en zwerfkatten fatsoenlijk wordt omgegaan. Een overheid die een tandje 

bijzet en een gemeente die meer doet dan subsidie verstrekken aan het dierenasiel. Want, dat 

blijkt uit de hierboven genoemde cijfers, het verstrekken van subsidie aan het dierenasiel dekt 

bij lange na de lading niet getuige het aantal zwerfkatten dat verstoken blijft van enige zorg en 

beschutting. 

Én het zou beslist een positieve eyecatcher voor de media zijn! In deze tijd helaas ook niet 

onbelangrijk om iets voor elkaar te krijgen. 

 

Want het kan dus wél gezien hetgeen de Belgische overheden doen. Zij hebben plannen 

en adviezen daadwerkelijk omgezet in daden! 

 

Quote 

Kattenplan verplicht de sterilisatie van huis- en zwerfkatten.  

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, 

belast met dierenwelzijn, twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het meerjarenplan 

voor de sterilisatie van huiskatten. 

Het ontwerp wil de groei van het kattenbestand, dat elk jaar met 6% toeneemt, indijken. Die 

toename zorgt voor een overbezetting van de dierenasielen en een verbreiding van 
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zwerfkatten. Dat veroorzaakt meer gevallen van euthanasie in de overbevolkte asielen, en 

meer zwerfkatten verhogen het risico op de verspreiding van besmettelijke ziekten (leukose, 

kattenaids, neusverkoudheid, besmettelijke kattenbuikvliesontsteking en zöonosen als 

toxoplasmose, hoofdzeer en dolheid). Huiskatten steriliseren lijkt dus een oplossing te 

bieden om de wildgroei van het kattenbestand in te dijken. 

In 2011 kwamen 35.000 katten in asielen terecht, waarvan 12.000 een dodelijk spuitje 

kregen. Dat waren er 2.000 meer dan in 2010. Twee nieuwe koninklijke besluiten van de 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, over de sterilisatie 

van zwerfkatten en katten in asielen, bij kwekers en particulieren moeten deze cijfers naar 

beneden halen. De ministerraad keurt die besluiten vandaag goed. 

Het eerste koninklijk besluit vormt de wettelijke basis voor het Meerjarenplan voor de 

Sterilisatie van Katten van de FOD Volksgezondheid. 

Het voorziet in een geleidelijke sterilisatie van alle huiskatten in ons land: 

• Vanaf 1 september 2012 moeten alle katten in de Belgische asielen gesteriliseerd, 

geïdentificeerd en geregistreerd zijn voor ze kunnen worden geadopteerd. Tot 1 maart 2013 

kan de adoptant echter met het asiel een overeenkomst afsluiten om de sterilisatie door een 

arts van zijn keuze te laten uitvoeren binnen de zes maanden na adoptie. Een dergelijke 

overeenkomst kan nog tot 1 maart 2014 voor katten jonger dan zes maanden bij adoptie. 

• Vanaf 1 september 2014 wordt deze maatregel naar kwekers en particulieren uitgebreid. 

Alle katten moeten dan vóór ze verkocht of weggegeven worden, gesteriliseerd, 

geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Alleen de katten die bestemd zijn voor een erkende 

kwekerij of voor mensen in het buitenland zullen nog zonder voorafgaande sterilisatie mogen 

worden verhandeld. 

Einde quote 

 
Een bezwaar dat wordt gehoord, is dat indien men alleen nog een kat bij een bonafide 
kattenfokker kan aanschaffen, de kosten van aanschaf van een kat wellicht wel 200 euro of 
meer gaan bedragen…. 
 
Mij lijkt dat in het belang van de katten juist een uitstekende ontwikkeling! Men zal niet snel 
meer ondoordacht een kat aanschaffen. Het verschaft de kat een bepaalde ‘waarde’. De baas 
in spé zal beter nadenken, een kat niet meer als consumptiegoed beschouwen en er ook beter 
voor zorgen. En, als je er het geld niet voor (over) hebt dan is het sowieso beter om geen 
huisdier aan te schaffen. 
 

Quote Wormen en toxoplasmose: zwerfkat is bedreiging voor volksgezondheid 
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Veel zwerfkatten zijn dragers van parasieten.  

© EPA 

Het aantal zwerfkatten in Nederland moet worden teruggebracht. De dieren hebben allerlei 

infectieziekten die ook schadelijk zijn voor de mens. Alle katten zouden daarom moeten 

worden gecastreerd en gechipt. 

Dat raadt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aan in een advies aan de overheid.  

Via kattenpoep kunnen mensen infectieziekten oplopen. Katten zijn de belangrijkste 

infectiebron van toxoplasmose, een parasiet die vooral voor zwangere vrouwen gevaarlijk is. 

Ook besmetten katten mensen met spoelwormen. Bij kinderen kunnen die klachten als 

buikpijn en vermoeidheid veroorzaken. Vooral zwerfkatten, die geen wormenkuurtjes of 

andere medicijnen krijgen, zijn vaak geïnfecteerd met toxoplasmose en spoelwormen. 

Ernstige gevolgen 

Toxoplasmose kan zeer ernstige gevolgen hebben: per jaar komen er ongeveer 500 gevallen 

van aangeboren toxoplasmose bij met soms geringe, soms ernstige gevolgen zoals 

waterhoofd, verkalkingen in de hersenen en blindheid, zegt de RDA. Op latere kinderleeftijd 

kunnen er motorische en mentale afwijkingen ontstaan die leiden tot levenslang 

noodzakelijke gezondheidszorg. Ook belanden jaarlijks honderden mensen in het ziekenhuis 

door toxoplasmose, in zeldzame gevallen kan je er aan overlijden. 

Om besmetting te voorkomen, is het dus zaak om het aantal zwerfkatten terug te brengen. 

Daarom pleit de RDA voor castratie en sterilisatie van alle katten, ook die wel een baasje 

hebben. Verder wil de RDA dat katten gechipt worden. Weglopers kunnen dan altijd terug 

worden gebracht naar hun baasje. 

De RDA schat het aantal zwerfkatten op zo'n 135.000, maar concrete cijfers zijn er niet. 

Mogelijk zijn het er veel meer. Vooral in grote steden zijn veel zwerfkatten. 

 

Meer op RTLNieuws.nl: 

Dierenambulance waarschuwt: laat je kat binnen 

De belangrijkste maatregelen uit het advies:  
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 Verplichte castratie/sterilisatie van katten om huiskattenpopulaties beheersbaar te 

houden en om zwerfkatten te beletten zich voort te planten. Wie wil fokken met katten 

mag een uitzondering krijgen, maar alleen met verplichte vaccinatie en ontworming.  

 Verder ontwikkelen van éénmalige vaccins voor toepassing op zwerfkatten.  

 Wettelijk verplichten van identificatie en registratie van huiskatten om eigenaren te 

kunnen houden aan de verantwoordelijkheid om hun katten de nodige zorg te bieden. 

 Katten zonder bekende gezondheids- en vaccinatiestatus mogen niet worden 

geïmporteerd. Katten kunnen verder alleen nog via geregistreerde fokkers of via een 

asiel of kattenopvangcentrum worden verkregen.  

 Opstellen van een landelijke aanpak van zwerfkatten (vangen, castreren, terugplaatsen), 

waarvoor de gemeentes verantwoordelijk moeten worden.  

 Gevangen of opgevangen zwerfkatten die uitzichtloos lijden en/of geen perspectief 

hebben op een dierwaardig bestaan, worden door een 

dierenarts geëuthanaseerd. Afschot (door jagers met een jachtakte) is uitsluitend 

acceptabel als laatste middel voor doding van een enkele zwerfkat.  

 Ontlasting van katten moet worden geweerd uit de GFT-bak.  

Einde quote 

 

Er wordt in Nederland al jarenlang gelobbyd voor het verplicht chippen en vaccineren van 

katten echter: 

Quote 
Discussie over nut en noodzaak chipplicht katten 

28 januari 2013 

Vorige week liet staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken, verantwoordelijk 
voor het dierenwelzijnsbeleid, de Tweede Kamer weten dat zij niet kiest voor een 
chipverplichting voor katten. De Partij voor de Dieren had daar vorig jaar november om 
gevraagd. De Dierenbescherming reageerde teleurgesteld op de beslissing van de 
bewindsvrouw. 
De Partij voor de Dieren wilde dat het kabinet een einde maakt aan de illegale handel in 
katten en de jacht op loslopende katten in het buitengebied. Om het zwerfkattenprobleem bij 
de bron aan te pakken moet volgens de PvdD zo snel mogelijk een verplicht identificatie- en 
registratiesysteem worden ingevoerd. Ze vindt daar de Dierenbescherming aan haar zijde, 
die hetzelfde standpunt huldigt. 
Staatssecretaris Dijksma denkt hier echter anders over en is daarom niet voor een chipplicht 
voor katten: "Gelet op de geringe bijdrage die een verplichte identificatie en registratie (I&R) 
voor katten levert aan de oplossing van de zwerfkattenproblematiek en vanwege de 
administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven kies ik niet voor om I&R voor katten 
verplicht te stellen". De Dierenbescherming roept Dijksma in een brief op haar beslissing 
opnieuw in overweging te nemen. 
Behalve het terugdringen van het zwerfkattenprobleem en het eerder terugvinden van 
vermiste katten, zal de chipplicht er volgens de Dierenbescherming ook voor zorgen dat 
mensen zich bij aanschaf van een kat al bewuster zijn van hun zorgplicht. Ook verwacht de 
Dierenbescherming dat het ongebreideld fokken van nestjes met huiskatten sterk zal 
afnemen, omdat ook deze kleinschalige fokkers zich zullen moeten registreren. Wat betreft 
de kosten stelt de Dierenbescherming dat deze beperkt zijn omdat deze toch al gemaakt 
worden voor de invoer van de verplichte I&R voor honden. 
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Einde quote 
 
Voor honden is het na jarenlang lobbyen wel gelukt! Er zijn bijna geen zwerfhonden meer en 
eigenaren worden aangesproken: 
 
Quote 
Chippen en registreren: verplicht voor honden! 
Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting voor honden ingevoerd. 
Elke hond die er vanaf die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd 
worden bij een van de daarvoor aangewezen databanken. Bovendien is de eigenaar verplicht 
de registratie up-to-date te houden. 
In het menu ‘Verplicht voor honden’ leest u alles over de nieuwe wetgeving en wat dit voor u 
als hondenbezitter betekent. Bij de ‘Veel gestelde vragen’ vindt u bovendien de antwoorden 
op specifieke vragen over chippen en registreren in het algemeen en de nieuwe 
chipverplichting in het bijzonder. 
Einde quote 

 

Het wil echter maar niet lukken voor katten terwijl het zwerfkattenprobleem vele mate groter 

is. 

 
Ik ga ervan uit dat ik de essentie van de noodzaak tot prioriteitstelling heb aangetoond. De 
oplossing kan bijvoorbeeld worden gezocht in het opnemen van een chipplicht in de APV voor 
alle katten binnen de gemeenten en een aanbeveling voor castratie/sterilisatie. Er zijn 
voldoende argumenten om die stap te onderbouwen. Terugdringen van het (zwerf)kattenleed, 
bevorderen van de volksgezondheid en uiteindelijk ook het financiële gewin. 
 
Of verplicht chippen en het liefst ook castreren/steriliseren van katten alle problemen oplost? 
Nee, maar het maakt wel degelijk een verschil en dat telt! 
 
Ik dank u hartelijk voor uw tijd en aandacht en hoop met heel mijn hart dat u dit dringende en 
‘kat-onterende’ probleem zo spoedig mogelijk op uw prioriteitenlijst zet. 
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