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Akkoord Meer informatie

Meldpunt zwerfkatten
Heb je een zwerfkat of een nestje met kittens in jouw buurt gesignaleerd? Geef dit dan door via ons meldpunt
zwerfkatten.
Dit kan heel eenvoudig door het meldingsformulier in te vullen of via het telefoonnummer van het onthaal van het
gemeentehuis 03 870 16 11 of via dierenwelzijn@aartselaar.be.
De harde feiten op een rijtje:
Bijna elke kat trekt graag op verkenning en ontmoet daarbij soortgenoten.
Een kat is vruchtbaar vanaf de leeftijd van ongeveer zes maanden.
Per jaar kan een kat twee tot drie nestjes grootbrengen.
Al deze kleine poesjes vinden zelden allemaal een goede thuis. Ofwel belanden ze in een overvol dierenasiel
ofwel in de vrije natuur waar ze aan hun lot worden overgelaten.
Zwerfkatten zijn verwilderde katten en dus ongewenste gasten in woonomgevingen.
Zwerfkatten kunnen ziektes verspreiden.
Samenwerking met Zwerfpoezen Rupelstreek
Onze gemeente voert een diervriendelijk zwerfkattenbeleid en werkt hiervoor samen met Zwerfpoezen
Rupelstreek.
De procedure verloopt als volgt:
Wanneer er een melding van overlast door zwerfkatten binnenkomt, contacteert de milieudienst
Zwerfpoezen Rupelstreek voor een vangactie. Tijdens de vangactie wordt aan de buurtbewoners gevraagd
om hun huiskatten zoveel mogelijk binnen te houden of een halsbandje aan te doen.
Een gevangen zwerfkat wordt na een grondig gezondheidsonderzoek, gevaccineerd en gesteriliseerd of
gecastreerd en van een duidelijke oorknip voorzien.
Nadien wordt de zwerfkat teruggezet op haar vertrouwde plaats. Dit is een wettelijke verplichting. De kat
kan zich niet meer voortplanten en zal haar territorium verdedigen tegen zwerfkatten die niet gesteriliseerd
of gecastreerd zijn. Hierdoor is de kans kleiner dat er andere katten in de buurt terechtkomen. Verwilderde,
mensenschuwe katten hebben nooit een eigenaar gehad en zullen menselijk contact meestal vermijden. Ze
zoeken hun eigen voedsel en jagen onder meer op ongedierte zoals muizen en ratten.
Zwerfkatten die besmet zijn met leucose of kattenaids worden niet meer teruggezet zodat de
huiskattenpopulatie niet besmet wordt. Voor hen wordt er gespecialiseerde opvang gezocht.
Opgelet! Gevangen tamme katten die niet gechipt zijn zullen gechipt worden waarna de eigenaar 45 dagen
tijd heeft om zich te melden, in tussentijd verblijven de poezen in het dierenopvangcentrum en worden na
verloop van de termijn ter adoptie aangeboden.
Welke verplichtingen heb je als eigenaar van een kat?
Sinds 1 september 2014 moet elke kat die van eigenaar verandert, geregistreerd worden via een microchip.
Elke kat moet ook gesteriliseerd of gecastreerd worden. Dit is eveneens een verplichting wanneer de kat
wordt weggegeven.
Als jouw huiskat op 1 november 2017 ouder was dan 12 weken dan moet ze wettelijk gezien niet
geregistreerd staan. Voor jouw kat en voor jezelf is het natuurlijk beter als dat wel het geval is: wanneer ze
bijvoorbeeld verloren loopt, wordt ze wellicht sneller opgespoord en met jou herenigd.
Op 1 april 2018 werd de sterilisatieplicht uitgebreid. Sindsdien moet elke kat voor ze vijf maanden oud is,
gesteriliseerd of gecastreerd worden.
Katten, geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018, moeten ten laatste op 1 januari 2020
gesteriliseerd of gecastreerd worden, ook als ze niet verkocht of weggegeven worden.

