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Centrale databank voor katten vanaf 2017
Brussel, Vlaanderen en Wallonië werken samen aan identificatie en registratie
Op initiatief van Brusselse Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets stemt de Brusselse
regering in met een databank voor de identificatie en registratie van katten. Dankzij de databank
kunnen verloren gelopen katten worden herenigd met hun eigenaar en is er meer controle op de
handel in katten. De databank is een gezamenlijk project van het Brussels, Vlaams en Waals
Gewest.
Sinds 1998 is het verplicht honden te identificeren aan de hand van een chip en te registreren in een
centrale databank (Dog ID). Vanaf volgend jaar is dit ook verplicht voor katten en dit binnen een
termijn van 12 weken na de geboorte of in elk geval voor de kat verhandeld wordt. De drie gewesten
slaan de handen in elkaar om de databank samen uit te bouwen. Op initiatief van Staatssecretaris
voor Dierenwelzijn Bianca Debaets heeft de Brusselse regering ermee ingestemd om de databank
voor honden te verlengen en uit te breiden met een nieuwe databank voor katten.
“Huisdieren die weglopen houden zich natuurlijk niet aan gewestgrenzen. Het is dan ook logisch om
de gegevens van de drie gewesten te verzamelen in één databank, zowel voor honden als voor katten.
Met de databank werken we niet alleen ontradend naar eigenaars die hun huisdier willen
achterlaten. De kans wordt ook aanzienlijk groter dat weggelopen dieren kunnen worden
terugbezorgd aan hun eigenaar,” aldus Bianca Debaets. “De centrale databank zal, samen met de
initiatieven die reeds genomen worden op het vlak van sterilisatie voor katten, het aantal gevallen
van euthanasie in de asielen drastisch doen dalen. Zo versterken we duidelijk het dierenwelzijn.”
In 2015 werden 3.485 katten opgevangen in de Brusselse asielen. Slechts 148 katten (4%) werden
aan hun eigenaars terugbezorgd, 2.241 katten werden geadopteerd. Van de 1.470 verloren honden,
die vandaag reeds worden geïdentificeerd en geregistreerd, konden er 404 (27%) worden
terugbezorgd aan hun eigenaars. 936 honden werden geadopteerd.
De identificatie en registratie zal gebeuren door een dierenarts en de kosten worden gedragen door
de eigenaar. De kostprijs vandaag voor de procedure bij een hond is 8,39 euro. In 2015 werden 3.177
honden geregistreerd in het Brussels gewest, een cijfer dat de laatste jaren constant bleef.
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