
NEDERLAND 

ZWERFKATTENARM 2025 

4 the support of stray animals worldwide 
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Stray Animal Foundation Platform 
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 Koepelorganisatie voor zwerfdierstichtingen 

 In Nederland ca. 180 stichtingen actief met 

zwerfdieren.  

 Ca. 120 Nederlandse stichtingen aangesloten bij 

Stray-AFP 

 Ca 50 buitenlandse stichtingen aangesloten 

 



Stray Animal Foundation Platform 
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Doelgroepen 

 Consumenten en burgers  

 Organisaties die bezig zijn met zwerfdieren 

 Politiek en (lokale) overheden 

 

 

 



Stray Animal Foundation Platform 
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Activiteiten 

 Educatie & informatie  

 Jaarlijkse tellingen 

 Evenementen 

 TNR projecten 

 Ondersteuning aangesloten stichtingen 

 Publicaties  

 Onderzoek  

 

 

 



Zwerfkatten in Nederland 
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Achtergrond  

 Focus Stray-AFP vaak buitenland terwijl er vele 

zwerfkatten zijn in Nederland 

 Optimale omstandigheden voor een integraal 

zwerfdieren populatie reductie programma 

 Nederland heeft goede condities voor een landelijk 

project: overzichtelijk, voldoende middelen, 

voldoende betrokken mensen en partijen, 

zwerfkatten staat hoog op de politiek agenda 

 

 



Zwerfkatten in Nederland 
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 Nulmeting 

 Resultaten en aanbevelingen nulmeting vormen 

basis voor een landelijke aanpak: ‘Nederland 

Zwerfkattenarm 2025’ 

 Stray-AFP als coördinator (onafhankelijk, specialist, 

ervaringsdeskundige) 

 

 

 

 

 

 



 

Aandachtsgebieden voor project 
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 Organisaties  

 betere administratie  

 betere onderlinge verstandhoudingen en communicatie  

 betere verdeling van de middelen  

 creëren van een centraal meldpunt 

 Burgers 

 aanspreken op hun verantwoordelijkheden Educatie en 

informatie  

 castratieprogramma’s 

 

 



 

Aandachtsgebieden voor project 
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 Centrale overheid – lokale overheden 

 minder focus op een enkele partij  

 betere verdeling van de uitzetvergunningen zodat TNR 

kans van slagen heeft  

 chip- en registratieplicht 

 castratieprogramma’s 

 



Definitie zwerfkatten: 
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ALLE KATTEN DIE OP STRAAT ZWERVEN 

 - TAM OF VERWILDERD -   

WAARVAN ONBEKEND IS OF ZE EEN EIGENAAR 
HEBBEN  

 

 Tam of verwilderd – kan moeilijk te zien zijn 

 Eigenaar of niet? = chip incl. registratie of niet? 

 Belangrijkste aspect van een kat op straat:  

gecastreerd? 



Oorzaak zwerfkatten:  

onverantwoord huisdierbezit! 
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Zwerfkatten zijn (in)direct afkomstig  

van huiskatten die op straat zijn beland! 

 

 Door achterlaten of dumpen huiskatten 

 Maar ook door het buiten laten van een niet 

gecastreerde kat: populaties zwerfkatten ontstaan 

 Carrying capacity bepaalt grootte populaties 



Carrying capacity 
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 = draagkracht van een omgeving om een groep 
zwerfdieren in leven te houden 

 hoeveelheid voedsel 

 hoeveelheid drinken 

 schuilmogelijkheden – ook voor grootbrengen nesten 

 verreweg de meeste kittens die geboren worden 
gaan dood voor ze volwassen zijn 

 het afmaken of uit de groep halen van zwerfkatten 
zorgt er alleen voor dat meer kittens geboren 
worden en overleven: de groepsgrootte blijft gelijk! 

 



Carrying capacity 
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Cijfers zwerfkatten in Nl - feiten 
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 ˃141 actieve organisaties/particulieren 

die zwerfkatten vangen en opvangen 

 78 organisaties/particulieren hiervan 

hebben gerapporteerd (enquête) over 

het aantal (op)gevangen zwerfkatten: 

37.000 katten totaal = ondertelling 

 



Cijfers zwerfkatten in NL - feiten 
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DB (2012): TNR 8.666 katten 

 Koninklijke Jagersvereniging:             

8.000 – 13.500 verwilderde katten 

worden jaarlijks afgeschoten  

 incl. huiskatten en verwilderde huiskatten 

Maatschappelijk draagvlak voor doden 

zwerfkatten is beperkt 

 



In beeld: cijfers DB opvang katten 

Cave definitie zwerfkat Dierenbescherming! 
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Gechipte zwerfdieren retour eigenaar:  
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 14,2% katten tegenover 78,6% honden  

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

zwerfkat zwerfhond

%
 r

e
to

u
r 

e
ig

e
n
a
a
r 

2013 Dierenbescherming 



Niet bekend: 
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 Precieze aantallen (op)gevangen katten van de 

(141 – 78 =) 63 organisaties/ particulieren die niet 

op de enquête gereageerd hebben 

 Welke organisaties zijn nog niet in beeld? 

 Bij hoeveel katten is TNR gedaan door overige niet-

DB organisaties/particulieren? 

 Geen centrale database 

 Vaak worden cijfers niet goed bijgehouden 

 Cijfers via NFDO beschikbaar (?) 



Rol Stray-AFP 
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 Onafhankelijk platform met geen ander 

belang dan dat van het zwerfdier! 

 Gesprekspartner voor EZ, PvdD, DB en NFDO 

 Belang samenwerken partijen staat voorop en  

 Geen financiële stromen die belangen kunnen 

vertroebelen 

Projectvoorstel maken:  

Nederland zwerfkattenarm in 2025! 

 



To do projectopzet: 
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1. Identieke definitie zwerfkat hanteren; 

iedereen heeft het over hetzelfde  

(landelijke afspraak – actie Stray-AFP) 

2. Lijst actieve organisaties/particulieren 

(˃141) aanvullen en up-to-date houden: 

wie doet er wat, waaraan en waar 

(actie Stray-AFP) 



To do projectopzet vervolg 
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3. Opzetten landelijk meldnr telefoon 

 gekoppeld aan 144 (Rijksoverheid)?  

 bij voorkeur vóór gemeente aanmelding 

 huidige situatie: 

 144 is voor verwaarloosde dieren maar … 

 voor (overlast) zwerfkat: lokale DB bellen 

 DB: neemt landelijk besluit over positie van TNR 
binnen de eigen uitvoeringsactiviteiten (uit 
jaarverslag 2013) 

 

 



To do projectopzet vervolg 
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4. Opzetten landelijke real-time database, 

waarin alle (op)gevangen zwerfkatten 

geteld worden (samenwerking partijen!) 

Tot 3 en 4 bestaat: 

5. Jaarlijkse inventarisatie maken van 

aantallen (op)gevangen zwerfkatten in 

Nederland (actie Stray-AFP) 

 



Actiepunten aanpak zwerfkatten 
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 1. Het verminderen van instroom huiskatten 

naar zwerfkatten door effectieve voorlichting 

aan de (toekomstige) kattenbezitter over: 

verantwoord huisdierbezit  

zorgplicht & sancties op dumpen 

chippen kat en registreren eigenaar 

castratie  

 landelijke campagnes 

 



Actiepunten aanpak zwerfkatten 
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 2. Samenwerking tussen actieve partijen 

verbeteren o.a. door  

centraal aanspreekpunt overheid 

regionale afstemming & samenwerking 

eenduidige aanpak met richtlijnen,  

protocollen en werkbeschrijvingen 

centrale registratie zwerfkatten 

overkoepelende rol Stray-AFP 



Actiepunten aanpak zwerfkatten 
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 3. Verplichting chippen & registreren van 

katten met eigenaar (zie wetgeving België) 

reductie of gratis maken chip- & 

registratiekosten voor eigenaar 

handhaaf de chip & registratieplicht 

 taak gemeenten (Algemene Plaatselijke 

Verordening) 



Actiepunten aanpak zwerfkatten 
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 4. Verplichting castratie van buiten lopende 

katten  - dus ook de loslopende huiskatten!             

(zie wetgeving België) 

vroegcastratie promoten (verplichting 

castratie voor plaatsing kitten) 

reductie kosten castratie voor eigenaar 

 taak EZ in combinatie met dierenartsen 



Actiepunten aanpak zwerfkatten 
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 5. Het promoten van de TNR-methode, incl. 

monitoren & behandelen nieuwe aanwas 

zwerfkatten waarvoor nodig:  

 universele aanpak via landelijk meldpunt  

 universele richtlijnen en protocollen TNR 

 opleiding vrijwilligers (bv. NFDO) 

 verdeling financiële middelen naar TNR-omvang 

(kosten-baten analyse TNR of opvang asiel) 

verruiming uitzetvergunning! (EZ) 

 

 



Actiepunten aanpak zwerfkatten 
27 

 6. Toekomst: immunocastratie ?! 

monitoren ontwikkelingen (Stray-AFP) 

pilot in Nederland? (Stray-AFP) 

 

 

22 november 2015: 

symposium Stray-AFP met uitrol projectplan 



Na de discussie & vragen 
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 Neem de gelegenheid om te netwerken!    
Aanwezig: Economische Zaken, medewerkers van 
dierenasielen en dierenopvangcentra, RIVM, 
Dierenbescherming, Wageningse Universiteit, 
Universiteit Utrecht, stichting Dierenlot, PvdD,  
Sophia Vereeniging tot bescherming van Dieren 

 De link naar het rapport is via www.stray-afp.org 
te vinden – of vul inschrijflijst in. 

 Word lid van Stray-AFP – lidmaatschap is gratis! 
Aanmelding via de website www.stray-afp.org  

http://www.stray-afp.org/
http://www.stray-afp.org/
http://www.stray-afp.org/
http://www.stray-afp.org/
http://www.stray-afp.org/
http://www.stray-afp.org/


Discussie & vragen 
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