IS VERPLICHTE STERILISATIE VOOR ALLE KATTEN
HAALBAAR?
Elk jaar moeten asielen zweten om alle ongewenste katten een plaatsje te geven. De
overpopulatie van katten zorgt ervoor dat in de Belgische asielen jaarlijks zo’n 11 000 katten
sterven. Daarom trekken asielen aan de alarmbel. Katteneigenaars beseffen niet altijd welke
invloed ze hebben op de kattenpopulatie wanneer ze een kat dumpen of een nestje willen.
De overheid wilt het probleem oplossen door alle katten verplicht te laten steriliseren. Maar is
dit mogelijk? In het kader van hun eindwerk gingen Nele Biesemans en Marjan Boydens dit
na. Zij vroegen de mening van de Vlaamse asielen. Ook brachten zij de mening van de
bevolking in kaart. Beide studenten bekijken hoe katten momenteel als huisdier worden
gehouden.
Het plan
In 2016 moeten alle katten gesteriliseerd
zijn. De overheid heeft een plan opgesteld
om dit te realiseren. Tijdens de fase
moeten alle asielen hun katten die jonger
zijn dan zes maanden steriliseren voor ze
geadopteerd worden. Ze mogen de
sterilisatie ook via een contract overlaten
aan de nieuwe eigenaar. Het is de
bedoeling dat de sterilisatie uiteindelijk
voor de adoptie gebeurt. Pas na verloop
van tijd zal dit ook gelden voor kittens. De
overheid wil kittens vanaf een leeftijd van
acht weken steriliseren. Dit schrikt veel
mensen af, maar uit onderzoek is
gebleken dat sterilisatie op deze leeftijd
geen gezondheidsproblemen geeft.
Wanneer sterilisatie in asielen op punt
staat, worden ook fokkers verplicht zijn om
hun katten te steriliseren als ze worden
verkocht. Veel fokkers gaan hier niet mee
akkoord. Omdat raskatten zelden in een
asiel terechtkomen kan het zijn dat dit deel
van het plan afgeschaft wordt. Raskatten
zijn immers duurder dan de gewone huistuin-keukenkat. De meeste eigenaars van
raskatten gaan dan ook zeer bewust om
met hun kat.
Om het plan te doen slagen wordt reclame
voor katten verboden.

Gesteriliseerde straatkat

Asielen
De meeste asielen gaan akkoord met het
plan dat de overheid heeft opgesteld. Ze
worden immers bijna dagelijks met hun
neus op de feiten gedrukt. Ze vangen veel
gedumpte katten op. Sommige durven het
aan om zwerfkatten op te vangen en te
socialiseren. Andere zetten zwerfkatten
opnieuw uit zodra ze gesteriliseerd zijn. Er
zijn ook asielen die zwerfkatten meteen
euthanaseren omdat deze dieren geen
toekomst hebben bij mensen thuis. Tot
slot zijn er asielen die helemaal geen
zwerfkatten
ontvangen.
Zwerfkatten
vormen immers een groot deel van het
probleem. Daarom laten veel gemeenten
zwerfkatten gratis ophalen om te
steriliseren. Deze katten krijgen een
merkteken in het oor om te vermijden dat
ze nogmaals worden gevangen. Dit is
volgens de asielen al een belangrijke stap.

Helaas krijgen ze vaak te maken met
mensen die kleine katjes willen, maar zelf
geen thuis kunnen vinden voor de
kleintjes. Anderzijds worden heel wat
volwassen katten afgestaan. De redenen
die daarvoor worden genoemd zijn vooral
allergieën
of
echtscheidingen.
Asielmedewerkers zijn er toch van
overtuigd dat deze redenen dikwijls
smoesjes zijn. Sommigen merken ook op
dat er mensen zijn die hun volwassen kat
jaarlijks inwisselen voor een kitten uit
diens nest. Het is de bedoeling dat de
mensen meer gaan nadenken over de
aanschaf van een kat wanneer deze
gesteriliseerd, en dus duurder, is.
Sommige asielen zijn toch bang dat katten
te duur gaan worden zodat niemand nog
een kat wil. Dan is hun probleem niet
opgelost. Ze vinden ook dat de prijs voor
een sterilisatie te hoog is. Asielen kunnen
het niet maken om de kostprijs van een
kat even hoog te maken als dat van een
sterilisatie.
Daarom
stellen
veel
medewerkers voor dat de overheid
financiële
hulp
aanbiedt
of
dat
dierenartsen goedkoper gaan werken.
Eigenaars
Uit de bevragingen blijkt dat er toch nog
mensen zijn die onterecht denken dat een
kattin eerst kittens moet hebben gekregen
vooraleer ze een gezonde kat kan zijn. Zo
worden veel nestjes geboren die
vervolgens
vaak
in
een
asiel
terechtkomen. Nog veel katten mogen
buiten vrij rondlopen. Dat zijn vooral de
huis-tuin-keukenkatten. Van deze dieren
zijn de meeste katten wel gesteriliseerd.
De meningen over verplichte sterilisatie
zijn uiteenlopend. Veel eigenaars van
katten die binnen worden gehouden,
vinden niet dat sterilisatie verplicht mag
worden. Er zijn heel wat mensen die niet
akkoord gaan met verplichte sterilisatie
voor kattinnen, maar die verplichte
castratie van katers wel goed vinden. De
argumenten die ze daarvoor geven is dat
één kater meer kattinnen kan bevruchten.
één kater castreren is dus meer efficiënt
dan één kattin steriliseren. Een andere

reden is dat castratie van een kater een
minder ingrijpende operatie is. Tot slot
zijn er mensen die vinden dat het de eigen
keuze is van de eigenaar of een kat
gesteriliseerd wordt of niet. Slechts
weinige gebruiken de bescherming van de
inheemse fauna en flora als argument om
verplichte sterilisatie in te voeren.
“Uit alle onderzoeken blijkt dat er nog veel
onwetendheid
heerst
over
het
kattenprobleem
in
België.
Sensibiliseringscampagnes
vanuit
de
overheid kunnen daar verandering in
brengen” is het besluit van Nele
Biesemans.
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