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Afschot zwerfkatten en verwilderde katten

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Uit informatie van de Dierenbescherming blijkt dat zwerfkatten in Zuid-Holland
vogelvrij zijn verklaard en dat er gemiddeld ongeveer tussen de 8000 en 13.500 katten
jaarlijks in Nederland worden doodgeschoten of aangeschoten en verminkt.1 Dit gaat
gepaard met veel dierenleed.
Een effectieve manier om de populatie van zwerfkatten en verwilderde katten op een
goede manier in de hand te houden is de TNR methode: Trap, Neuter and Return. Dit
betekent dat de dieren worden gevangen, geneutraliseerd en worden teruggeplaatst.
Het is de meest effectieve én diervriendelijke methode om het aantal zwerfkatten en
verwilderde katten terug te dringen en in de hand te houden.
De voordelen van de TNR-methode zijn:
• de populatie breidt zich niet verder uit en blijft stabiel;
• er worden geen kittens meer geboren;
• nieuwe niet-steriele katten zullen door de steriele groep niet geaccepteerd worden;
• de overlast voor omwonenden wordt beduidend minder door de veranderde
hormoonhuishouding van de kat;
• het komt het dierenwelzijn van de dieren ten goede omdat ze niet gedood hoeven
te worden en in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.
Onderzoek en praktijk wijzen uit dat de TNR-methode veel beter werkt dan het doden
van verwilderde katten. Afschieten is niet alleen dieronvriendelijk maar biedt ook geen
structurele oplossing. De leeggekomen plek wordt onmiddellijk weer ingenomen door
nieuwe katten en dus moeten er altijd dieren worden gedood om de populatie niet te
laten toenemen, wat veel dierenleed met zich meebrengt. Kittens die op straat worden
geboren, worden door de Dierenbescherming naar het asiel gebracht. Daar worden ze
medisch onderzocht en verpleegd. Door ze vervolgens te plaatsen bij een gastgezin,
leren de kittens om samen te leven met mensen in een huiselijke situatie. Kittens van
zwerfkatten en verwilderde katten worden zelf ook schuwe en verwilderde katten als
ze niet voor hun zevende levensweek met mensen in aanraking komen.
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In deze eerste socialisatieperiode worden ze bij de gastgezinnen met zoveel mogelijk
huiselijke prikkels geconfronteerd, zodat het normale huiskatten kunnen worden.
Schuwe kittens die na deze eerste periode worden gevonden, worden door ervaren
vrijwilligers geresocialiseerd. Als ze weer helemaal op de been zijn, wordt er via het
asiel een nieuw huis voor ze gezocht. Zo krijgen ook deze kittens een goede start in
het leven en komt dit het dierenwelzijn ten goede.
Toelichting beantwoording
In het Beleidsplan uitvoering Flora- en faunawet Zuid-Holland (vastgesteld 17
december 2002) is vastgelegd dat vestiging of uitbreiding van de verwilderde kat niet
wenselijk wordt geacht. Dit omdat het een roofdier is dat predeert op beschermde
inheemse soorten en daarnaast een voedsel concurrent vormt voor inheemse
beschermde predatoren.
Binnen de bebouwde kom.
De verwilderde kat is op grond van de Flora- en faunawet geen beschermde inheemse
diersoort. Op basis van de Flora- en de faunawet mag een ieder binnen de bebouwde
kom verwilderde katten vangen en doden mits dit een redelijk doel dient. De provincie
heeft hierin geen bevoegdheid. Het toepassen van de TNR-methode biedt binnen de
bebouwde kom een goede mogelijkheid.
Buiten de bebouwde kom
De verwilderde kat is op grond van de Flora- en faunawet geen beschermde inheemse
diersoort. Op basis van de Flora- en faunawet mag een ieder buiten de bebouwde
kom verwilderde katten vangen en doden mits dit een redelijk doel dient. Om middelen
in te zetten om het vangen en doden effectief te maken, is een aanwijzingsbesluit ex
artikel 67 Flora- en faunawet nodig.
Wij steken veel geld (subsidies) en inspanning bij de bescherming van de inheemse
beschermde diersoorten vanuit natuur- en biodiversiteitsdoelstellingen (Natura 2000,
Vogelrichtlijn, weidevogelbeheer). Aan het beheersbaar houden van bedreigingen
daarvan, waaronder de verwilderde kat, hechten wij groot belang. De verwilderde kat
is als schadelijk zijnde aangedragen door natuurorganisaties. Bedreigde diersoorten
zijn bijvoorbeeld de strandplevier, noordse woelmuis en grutto. Voor deze soorten is
de aanwezigheid van gebiedsvreemde predatoren als de verwilderde kat (wel of niet
geneutraliseerd) niet gewenst.
Het vangen van verwilderde katten in de vrije natuur, ze behandelen (neutraliseren) en
weer terug plaatsen is dus geen alternatief, zo blijkt uit bovenstaande. Daarnaast is dit
ook verboden op grond van de Flora- en faunawet (verbod op het uitzetten van dieren
in de vrije natuur). Het doden met het gebruik van het geweer of het vangen met
gebruik van een vangkooi en daarna doden op een andere toegestane wijze is de
enige oplossing ter bescherming van beschermde inheemse diersoorten.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben onder andere vanwege dit belang het
aanwijzingsbesluit ex artikel 67 Flora- en faunawet (kenmerk PZH-2012-349284462)
genomen.

Gezien de tijdspanne sinds 2002 en het beperkt aantal verwilderde katten dat
geschoten wordt, gaan we samen met de natuurorganisaties nog eens bezien of de
schade aan de natuur door verwilderde katten zodanig is dat dit het aanwijsbesluit nog
steeds rechtvaardigt.
Onlangs is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die mogelijk gewijzigde
regelgeving tot gevolg heeft. Vanzelfsprekend zullen wij ons hier aan conformeren.
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1.

Kent u het bericht ‘Zwerfkatten in Nederland vogelvrij’? Bent u met ons van mening
dat het doden en verwonden van deze dieren, waarna ze soms verminkt en gewond
achterblijven, gepaard gaat met veel dierenleed?
Antwoord
Ja, wij kennen het bericht. Een jachtaktehouder die verwilderde katten bestrijdt, is
verplicht om onnodig lijden tot een minimum te beperken. Deze verplichting vloeit
voort uit artikel 2 van de Flora- en faunawet en artikel 36, lid 1 van de Gezondheidsen welzijnswet voor dieren.

2.

Kunt u aangeven hoeveel zwerfkatten en verwilderde katten er in Zuid-Holland vanaf
2010 jaarlijks worden afgeschoten?
Antwoord
Dit is niet bekend. Verwilderde katten zijn geen beschermde diersoort, waardoor geen
registratieplicht geldt.

3.

Vaak worden tamme katten voor verwilderde en zwerfkatten aangezien en worden
deze dieren ten onrechte gedood. Wat vindt u hiervan en bent u bereid om hiertegen
maatregelen te treffen om dit te voorkomen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
In het veld levende verwilderde katten zijn, in tegenstelling tot als huisdier gehouden
katten, territoriaal en schuw. Iedereen met enige ervaring in het veld kan in
voorkomende gevallen vaststellen of al dan niet sprake is van een verwilderde kat.

4.

Kent u de methode Trap Neuter and Return (TNR)2 3, waarbij zwerfkatten worden
gevangen, geneutraliseerd en weer worden uitgezet door de Dierenbescherming? Wat
vindt u van deze methode?
Antwoord
Ja. Het toepassen van de TNR-methode is binnen de bebouwde omgeving een optie,
maar niet in de vrije natuur. Zie voor verdere beantwoording de Toelichting
beantwoording.

2

http://www.dierenbescherming.nl/wild-zwerfkatten

3

http://rijnland.dierenbescherming.nl/werkwijze
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5.

Bent u bereid om maatregelen te nemen om deze methode in Zuid-Holland te gaan
toepassen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De Dierenbescherming beschouwt het daadwerkelijk vangen en castreren of
steriliseren van zwerfkatten als haar taak en voert deze uit, ook in Zuid-Holland. Zie
voor verdere beantwoording de Toelichting beantwoording.

Den Haag, 26 november 2013
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
mw. drs. J.A.M. Hilgersom

J. Franssen

