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Wat zegt de wet? 

Verplichte sterilisatie/castratie, identificatie en registratie 

Sinds 1 september 2014 moet elke persoon die een kat verkoopt of weggeeft, het dier vooraf laten 

castreren / steriliseren en laten identificeren (chippen) en registreren. 

 

De enige uitzonderingen die worden gemaakt zijn voor katten die bestemd zijn voor erkende kwekers 

of katten die naar het buitenland zullen worden verhandeld. Deze katten moeten wel nog steeds 

worden gechipt en geregistreerd voor de overdracht. 

Algemene kattenregistratie 

Op 3 maart 2016 is het Besluit van de Vlaamse Regering over de identificatie en registratie van 

katten gepubliceerd. De datum van de inwerkingtreding ligt nog niet vast. Voorlopig is de algemene 

kattenregistratie nog niet verplicht. 

Castratie, sterilisatie en vroegcastratie 

Meer informatie over castratie, sterilisatie en vroegcastratie, wat de voor- en nadelen zijn , vind je op 

de kattenfiche van de website www.huisdierinfo.be. 

 

http://www.huisdierinfo.be/castratie-sterilisatie-en-vroegcastratie-van-de-kat 

Wat houden castratie, sterilisatie en vroegcastratie juist in? 

Bij een castratie of sterilisatie wordt de kat onvruchtbaar gemaakt. In de volksmond wordt castratie 

gebruikt voor katers en sterilisatie voor kattinnen. In de diergeneeskunde duiden sterilisatie en 

castratie niet op het geslacht van de dieren, maar op de operatie zelf. 

Castratie is het weghalen van de geslachtsorganen, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke dieren. 

Zowel katers als kattinnen worden dus eigenlijk altijd gecastreerd: bij katers worden de testikels 

verwijderd, bij kattinnen de eierstokken en soms ook de baarmoeder. 

Bij een sterilisatie worden de geslachtsorganen niet weggehaald, maar enkel de eileiders of 

zaadleiders onderbroken. De dieren zijn dan onvruchtbaar, maar hormonaal nog intact. Het gedrag 

blijft dus hetzelfde, inclusief krols worden en sproeien. Sterilisatie van katten wordt daarom bijna 

nooit gedaan. 

Vroegcastratie is het castreren van kittens –zowel katers als kattinnen- vóór de leeftijd van 16 weken 

(4 maanden). 
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Wettelijke verplichtingen bij aankoop of adoptie 

Alle katten en kittens moeten verplicht gechipt, geregistreerd en gecastreerd of gesteriliseerd 

worden vóór de verkoop of de adoptie. Deze wet geldt ook voor katten en kittens die gratis 

weggegeven worden. Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende fokker (met HK-

nummer) gaan of die voor het buitenland bestemd zijn. Zij moeten wel gechipt en geregistreerd, 

maar niet gesteriliseerd of gecastreerd zijn. Werken met een contract waarin staat dat de kat door de 

nieuwe eigenaar gecastreerd, gesteriliseerd, gechipt of geregistreerd moet worden, is niet 

toegestaan. De kat moet in orde zijn voor ze naar de nieuwe eigenaar verhuist. 

Kittens mogen niet verkocht of weggegeven worden voor ze minstens 7 weken oud zijn. 

Als de kat uit het buitenland komt, dan moet ze zeker ingeënt zijn tegen hondsdolheid (Rabiës). 

Daardoor moet een kitten minstens 15 weken oud zijn voor hij naar België mag komen. 
 

 

Europees paspoort 

Honden geboren na december 2014 kunnen enkel reizen als ze in het bezit zijn van een paspoort met een 

nummer die begint met BE 03. Als uw dier na deze datum geboren is en nog een paspoort heeft die begint 

met  BE 01 dient een nieuw paspoort aangevraagd te worden via uw dierenarts. De paspoortnummers voor 

katten en fretten beginnen met BE 02. 
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