HEEFT U EEN KAT?
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Dan moet u die
laten identificeren,
registreren en
steriliseren
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Sinds 1 november 2017 is het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht om uw kat te laten identificeren
en registreren voordat ze 12 weken oud is. Dankzij deze
maatregel kunnen weggelopen katten makkelijker worden teruggevonden en kunnen we vermijden dat wanneer ze in een asiel terechtkomen, ze door plaatsgebrek moeten worden geëuthanaseerd. Om de strijd aan
te binden met de problematische toename van katten moeten alle katten voortaan worden gesteriliseerd.

HOE UW KAT IDENTIFICEREN?

De identificatie gebeurt door een dierenarts die onder de huid, in de
nek van de kat, een chip met een identificatienummer inbrengt.

HOE UW KAT REGISTREREN?

Als de chip is ingeplant, registreert de dierenarts, onder het identificatienummer van uw kat, uw gegevens en de informatie over de
kat in CatID, de Belgische gegevensbank voor de identificatie en
registratie van katten. De dierenarts overhandigt u vervolgens het
registratiebewijs.

HOE WIJZIGT U DE GEREGISTREERDE GEGEVENS?

Als u verhuist, als u uw kat wegschenkt, als deze wegloopt, gestolen wordt of overlijdt, moet u de registratiegegevens in CatID
wijzigen. Ofwel doet u dat zelf door met het identificatienummer
van uw kat en uw elektronische identiteitskaart in te loggen op de
website www.catid.be. Ofwel vraagt u aan uw dierenarts om dat
tijdens een raadpleging te doen.

Voor meer informatie: www.catid.be

DE STERILISATIE VAN KATTEN

Sinds 1 januari 2018 moeten katteneigenaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun kat laten steriliseren voordat ze 6 maanden
oud is.
Indien u reeds een kat heeft en ze nog niet gesteriliseerd is, hebt u
tot 1 juli 2018 de tijd om het nodige te doen. Elke kat die meer dan
5 maanden oud is en het Brussels grondgebied binnenkomt, moet
binnen de 30 dagen worden gesteriliseerd.
Enkel katten waarmee gekweekt wordt, zijn vrijgesteld van deze
verplichting op voorwaarde dat hun verantwoordelijke een erkend
fokker is.
De dierenarts die uw kat steriliseert is verantwoordelijk voor de registratie van deze informatie in CatID en zal u een sterilisatiebewijs
bezorgen.

STERILISATIE, EEN VERANTWOORDE DAAD...

REIZEN MET UW KAT

Om te kunnen reizen met uw kat moet ze
geïdentificeerd en geregistreerd zijn, en gevaccineerd
tegen hondsdolheid. U moet ook in het bezit zijn van
een geldig Europees paspoort van uw kat.
Voor meer informatie: www.health.belgium.be
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• ... voor de maatschappij: door katten te steriliseren kunnen ongewenste drachten en de toename van katten worden vermeden.
Er zijn immers al te veel verwaarloosde en achtergelaten katjes die
uiteindelijk door plaatsgebrek in de asielen worden geëuthanaseerd;
• ... voor de gezondheid van uw kat: sterilisatie voorkomt melkkliertumoren en baarmoederontsteking bij katten. De gecastreerde mannetjes zijn kalmer, minder vechtlustig en meer geneigd om thuis te blijven.

