
Van:  
Verzonden: dinsdag 19 mei 2020 15:21 
Aan:  
Onderwerp: campagne/petitie Chipplicht katten 
 
Geachte griffie, griffier, 
  
Zou u zo vriendelijk kunnen zijn het onderstaande e-mailbericht en de bijlage onder de aandacht te 
brengen van de raadsfracties in uw gemeente? 
  
Dank bij voorbaat voor de medewerking. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
   
  
Geachte fractievoorzitter, geacht fractielid, 
  
De Dierenbescherming start deze week met de asieldierencampagne ‘Voorkom verdriet, chip je kat’ 
waarmee we mensen oproepen om hun kat te chippen. Tegelijkertijd starten we de petitie ‘Maak 
chippen van katten verplicht’. 
Jaarlijks raken ruim 38.000 katten zoek. Alleen al bij onze dierenasielen komen 10.000 van deze 
katten terecht,  83% is niet gechipt of staat onjuist geregistreerd. Deze katten kunnen dus niet naar 
hun eigenaar worden teruggebracht en hebben in bijna alle gevallen medische zorg nodig. 
  
De Dierenbescherming pleit al jaren voor het verplicht chippen én registreren van katten.  
Helaas blijft tot op heden een wettelijke regeling uit, met kostbare gevolgen voor de samenleving en 
groot of klein dierenleed.  
De kosten, die landelijk jaarlijks in de miljoenen lopen, komen de eerste 14 dagen voor rekening van 
de gemeenten. In 2017 was dit voor 35 gemeenten al reden om de Tweede Kamer te verzoeken het 
chippen verplicht te stellen. Ook andere dierenorganisaties, de RDA (Raad van 
Dierenaangelegenheden) en de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde) vinden een wettelijke chipplicht een goed idee. 
  
De positieve impact van een landelijke chipplicht zien we terug bij honden; 93% kan worden herenigd 
met hun eigenaren tegenover slechts 17% van de katten. Zij zorgen dus niet voor overlast, er hoeven 
geen vangacties te worden georganiseerd en ze verblijven relatief kort in onze opvang. Grote groepen 
zwerfkatten zijn er echter nog steeds. Niet fijn voor de katten in kwestie en voor de bewoners in de 
omgeving.  
  
Het systeem om honden te registreren is er al en kan zo ingezet worden voor katten. Het chippen van 
katten is dus een simpele oplossing die weinig kost en makkelijk ingepast kan worden in de praktijk en 
in wet- en regelgeving. Waarom is die plicht er nog niet? Het blijft steeds hangen op de vraag wie de 
verantwoordelijkheid moet nemen. De landelijke politiek verwijst het chippen van katten door naar 
lokaal niveau. Helaas houden zwerfkatten zich niet aan gemeentegrenzen en wijzen gemeenten er 
terecht op dat het niet haalbaar is om dit op grond van een APV te regelen. De Dierenbescherming 
benadrukt daarom dat alleen het Rijk dit kan oplossen. Het helemaal overlaten aan de burger werkt 
niet; door het maken van verstandige politieke keuzes kan de samenleving een handje worden 
geholpen. 
  
NU is het moment om het huidige beleid te veranderen. Partijen die mee gaan doen aan de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021 schrijven momenteel hun verkiezingsprogramma’s. Hierin hoort een 
chipplicht voor katten te worden opgenomen.  
  
Daarom verzoekt de Dierenbescherming u vriendelijk de petitie te ondertekenen, en indien van 
toepassing, bij uw collega volksvertegenwoordigers in de Tweede kamer en bij programmacommissies 
te pleiten voor een chipplicht voor katten. 
  
 



Bijlagen: 
- De brief die we deze zomer, mede namens de ondertekenaars van de petitie, aanbieden aan de 

leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
- Petitiepagina www.dierenbescherming.nl/petitie 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
 
Regionale lobbyist 
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Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  

 

 

Al jaren hikken we met elkaar aan tegen een landelijke chipplicht voor katten. Met het kattenseizoen dat 

weer volop gaande is, en met de verkiezingsprogramma’s in de maak staan alle seinen nu op groen om 

daarin een landelijke chipplicht voor katten op te nemen. Het draagvlak is breed, net als de 

maatschappelijke baten: dierenartsen, dierenwelzijnsorganisaties, gemeenten, boswachters, eigenaren: 

iedereen heeft baat bij een kat met een unieke en geregistreerde chipidentificatie.   

De positieve impact van een landelijke chipplicht zien we terug bij de chipplicht voor honden. 

Volksgezondheid is de reden dat honden worden gechipt. Er zijn geen groepen zwerfhonden meer in 

Nederland en 93% van alle gevonden honden kan worden herenigd met hun eigenaren. Zij zorgen dus 

niet voor overlast, er hoeven geen vangacties te worden georganiseerd en ze verblijven relatief kort in de 

opvang. Grote groepen zwerfkatten zijn er echter nog steeds. Niet fijn voor de katten in kwestie en voor 

de bewoners in de omgeving. Gemeenten draaien in ieder geval op voor ca. de eerste 14 dagen van de 

opvang van zwerfdieren, maar er zijn ook andere kosten zoals hun bijdragen aan vangacties: tezamen 

kost dit miljoenen. Omdat de invoering van een landelijke chipplicht uitblijft, vroegen 35 gemeenten in 2017 

aan het Rijk hoe ze dit dan maar eventueel zelf kunnen regelen. Een gemeentelijke chipplicht over alle 

gemeenten invoeren is echter een lange en niet efficiënte weg. Een I&R-systeem maakt ook beter 

onderzoek mogelijk naar de schade die katten toebrengen aan de natuur.  

 

Dierenwelzijnsorganisaties, gemeenten en dierenartsen pleiten al jaren voor een wettelijke chipplicht van 

katten/landelijke identificatie & registratieplicht (I&R). Niet voor niets, de maatschappelijke baten zijn groot:  

 

 Minder maatschappelijke kosten: de kosten van opvang, vangacties/TNR, overlast, en medische 

hulp worden allemaal op één of andere manier op de samenleving verhaald het kost miljoenen 

aan belastinggeld en via particuliere donaties wordt de rest betaald. Onnodig! Door katten 

verplicht te chippen kunnen deze kosten worden verhaald daar waar ze zouden moeten liggen: 

bij de eigenaar. 

 

 Betere traceerbaarheid van dieren: met een registratiesysteem komt er inzicht in waar katten 

vandaan komen: uit Nederland of uit het buitenland en van welke fokkers. Er is tenslotte ook 

illegale fok en handel met katten. Een dergelijk systeem kan ook worden gebruikt om meer 

onderzoek te kunnen doen naar genetische problemen bij katten.  

 

 Minder risico’s voor de volksgezondheid en de natuur: met de invoering van I&R is beter 

onderzoek naar de vermeende schade van katten aan weidevogels en de natuur mogelijk. Dit 

geldt ook voor het in kaart brengen van ziekte-uitbraken met mogelijke risico’s voor de mens 

zoals COVID-19 en toxoplasmose. 

 

 Het stimuleert verantwoord huisdierenbezit: bij verantwoord huisdierenbezit hoort dat eigenaren 

het dier chippen en op hun naam zetten. Door een wettelijke chipplicht in te voeren wordt hieraan 

concreet invulling gegeven.  
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 Minder zwerfkatten: I&R zal een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal 

zwerfkatten in ons land. Loslopende katten kunnen zo veel sneller getraceerd worden naar een 

eigenaar. Hier zijn ook al ervaringen mee in België, waar al een dergelijke plicht is ingevoerd. 

Daar is ook het castreren van katten verplicht, daar moet in Nederland mogelijk ook naar worden 

gekeken.  

 

 Beter dierenwelzijn: katten die op straat moeten overleven, hebben het vaak zwaar. Ze lijden 

honger, worden ziek of raken gewond. Niet gesteriliseerde poezen hebben het extra zwaar, hun 

conditie wordt aangetast door de vele nestjes die ze krijgen. Met vangacties wordt geprobeerd 

hier iets aan te doen, nog steeds belanden ruim 38.000 katten jaarlijks in het dierenasiel. Dit is 

dweilen met de kraan open. Dat moet stoppen.  

Niemand twijfelt aan de noodzaak van het chippen van katten. Zoals de Raad van Dieraangelegenheden 

en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde ook aangeven in hun pleidooi voor 

een landelijke chipplicht, is dit van groot belang voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. Het systeem 

om honden te registreren is er al en kan ook ingezet worden voor andere diersoorten. Het chippen van 

katten is dus een simpele oplossing die weinig kost en makkelijk ingepast kan worden in de praktijk en in 

de wet- en regelgeving.  

 

Waarom is die plicht er dan nog niet? Het blijft steeds hangen op de vraag wie de knoop moet doorhakken. 

Vanuit de landelijke politiek is gevraagd om het chippen van katten op lokaal niveau te organiseren. Helaas 

houden zwerfkatten zich niet aan gemeentegrenzen en wijzen gemeenten er terecht op dat het niet 

haalbaar is om dit op grond van een APV te regelen. Wij benadrukken daarom dat alleen het Rijk dit kan 

oplossen. Het helemaal overlaten aan de burger is geen optie, dat is de status quo en zoals hierboven 

uiteengezet: het kan zoveel beter. 

 

Wij willen u, mede namens XXXXX ondertekenaars van onze petitie, vragen om ervoor te zorgen dat er 

nu echt een landelijke chipplicht voor katten komt door er als woordvoerder dierenwelzijn voor te pleiten 

dat dit wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma van uw partij.  

 

Hoogachtend,  

 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, 

namens deze,  

 

 

 

 

 

 

Public Affairs Manager 
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