
Sterilisatie van zwerfkatten

Zwerfkatten worden gevangen en gesteriliseerd/gecastreerd. 
Zo kunnen zij zich niet verder voortplanten en de zwerfkatten-
populatie nog groter maken. 

Wettelijke verplichting sterilisatie huiskatten

• Sinds 1 april 2018 moeten kittens gesteriliseerd of  
gecastreerd worden voor ze 5 maanden oud zijn.

• Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018   
zullen ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd moeten zijn.

• Elke kat moet worden gecastreerd of gesteriliseerd vóór ze 

verkocht of weggegeven wordt.

Uitzonderingen op de castratieverplichting zijn katten die naar 
een erkende fokker (met HK-nummer) gaan of katten die voor 
het buitenland bestemd zijn.

De zwerfkattenaanpak werkt enkel als ook katteneigenaars hun 
verantwoordelijkheid nemen. 
Zoniet is het dweilen met de kraan open.

 Minder overlast want...

✔	katers sproeien minder

✔		het paargedrag verdwijnt

✔		territoriaal gedrag wordt minder

✔		vriendelijker gedrag naar huiskatten

 Diervriendelijk

✔		Zwerfkatten kunnen in hun eigen leefgebied blijven. 

✔		Ze worden niet geëuthanaseerd en hoeven niet  
noodgedwongen in gevangenschap te leven. 

✔		Kattinnen moeten hun jongen niet langer in ongunstige  
omstandigheden grootbrengen

✔		Katers voelen minder de behoefte een groot territorium te 
verdedigen. 

✔		Doordat de levensstijl van steriele katten ‘rustiger’ is  
(minder vechten, geen paargedrag meer)    
wordt de conditie van de katten beter.

✔		Kattinnen moeten hun jongen niet langer in ongunstige omstan-
digheden grootbrengen. Veel kittens overleven het buiten niet!

Wegvangen lost 
het probleem niet op

Door het weghalen van katten uit een 

bepaalde omgeving, ontstaat er een 

omgeving met voldoende voedselvoorraden, 

waardoor andere katten uit de omgeving de 

leegte opvullen (‘vacuumeffect’). 

De oplossing De voordelen

DE ZWERFKATTENAANPAK

✔	Zie je een zwerfkat lopen, maak melding bij de milieudienst. 

✔	De milieudienst geeft de melding door aan het dierenasiel.

✔	De medewerkers van het dierenasiel nemen dan met jou 
contact om verder af te spreken.

✔	De katten worden met een aangepaste vangkooi gevangen.

✔	Zij krijgen een volledige medische check-up en indien nodig 
verdere behandeling of verzorging. 

Reageer snel.
Wacht niet tot je er 
een paar families bij hebt!

•  Sommige zwerfkatten moeten eerst aansterken of hebben na een 
aanrijding misschien een amputatie of extra verzorging nodig.•  Er worden geen zwerfkatten geëuthanaseerd tenzij op medisch   

advies van de dierenarts en in het belang van het dier.•  Ze krijgen na sterilisatie/castratie een perforatie in het oor om 
visueel herkenbaar te zijn dat ze al behandeld zijn.•  Na revalidatie worden de zwervers terug vrijgelaten in   

hun natuurlijke omgeving.



Een initiatief van de
provincie Limburg

HET PRIJSKAARTJE

Een  grensoverschrijdende aanpak op provinciaal niveau biedt 
de mogelijkheid om het zwerfkattenprobleem op een conse-
quente, diervriendelijke en efficiënte manier aan te pakken.
Maar het kost ook erg veel geld.

De provincie betaalt 25 000 euro per regio voor het loon van 
een kattenvanger.

De gemeenten betalen in totaal 25 000 euro per regio voor 
de kosten van sterilisaties/castraties. 

De dierenasielen betalen zelf ook nog eens 25 000 euro per 
regio voor de onkosten van het project.
Deze kost is niet te onderschatten. Zonder donaties wordt 
deze functie voor de dierenasielen erg zwaar.

Ben je begaan met het lot van de zwerfkatten, steun 
de dierenasielen zodat zij deze functie kunnen blijven 
uitvoeren.

Dierenasiel Sint-Truiden  -  Dierenasiel Genk
Het Blauwe Kruis van België  -   vzw Dieren in Nood 

vzw Het Felix Project

De partnersOpgelet: alle meldingen van zwerfkatten 
moeten steeds bij de milieudienst van 
jouw gemeente gebeuren, niet bij het 
betrokken dierenasiel.

Help je mee?

De zwerfkattenaanpak

Samenwerken aan 

een oplossing
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Maak steeds melding van een zwerfkat 
bij jouw gemeente.

Het meldpunt voor zwerfkatten is de milieudienst 
of groendienst.

De gemeente geeft jouw melding door aan de partner die 
verder met jou contact opneemt.


