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GEMEENTERAAD
Zitting van 
Schriftelijke vraag

Schriftelijke vraag van raadslid Jos De Meyer: Dierenwelzijn honden en katten in 
onze stad

Indiener(s)
Jos De Meyer (CD&V); 

Gericht aan
Bart De Bruyne; 

Bondige toelichting
In het verleden heb ik reeds meermaals, zowel in de gemeenteraad als in de commissie, mijn 
belangstelling laten blijken voor dit thema. Vandaar dan ook deze nieuwe bijkomende vragen:
- hoeveel honden enerzijds en katten anderzijds verblijven er in onze stad?
- hoeveel honden enerzijds en katten anderzijds zijn er correct geïdentificeerd en geregistreerd?
- hoeveel katten zijn er gecastreerd of gesteriliseerd? hoeveel tijdens de specifieke 
gesubsidieerde campagne?
- door wie (en op welke wijze?) is er controle op de naleving van de wetgeving op het 
dierenwelzijn voor honden en katten in onze stad?
- aan welke specifieke maatregelen denkt het stadsbestuur nog in deze bestuursperiode om de 
wetgeving op dierenwelzijn voor honden en katten te laten respecteren? (maatregelen op vlak 
van sensibilisatie, subsidiëring, handhaving …)
Dank alvast voor een spoedig antwoord. 
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bijlagen

Dierenwelzijn

Geacht raadstid

Naar aanleiding van uw vragen betreffende dierenwetzijn in onze stad kunnen wij u voLgende
informatie reeds overmeken,

Over gegevens met betrekking tot het aantal honden en katten op het grondgebied beschikt de
stad niet.

Er kan enkel nagekeken worden hoeveel metdingen er werden ingediend voor het houden van
honden. Het houden van 5 votwassen honden is namelijk metdingspLichtig. VoLgens de
gegevens van team vergunnen werden er een 8-ta[ meLdingen ingediend vooi het houden van 5
of meer honden. Hiervan werden er 4 geacteerd,-de overige werden niet-rechtsgeldig verklaard.
Het houden van katten is metdingspl,ichtig vanaf 20 gespeende dieren. HÍervan zijn geen
geacteerde me[dingen.

Gegevens betreffende het aantal geiïentificeerde en geregistreerde honden en katten werden
opgevraagd bij CatlD.

CatlD ís het officiëte pl.atform voor de registratie van katten. Dit gebeurt voLl,edig ontine. Het
platform, een initiatief van de drie Belgische Gewesten (Vtaanderen, Waltonië, Brusset), maakt
het mogel.ijk om de gegevens van huiskatten op het Belgische grondgebied centraal te
verzamelen en geeft, door deze te koppel,en aan hun verantwoordelijken, een beter overzicht
van de populatie. Spijtig genoeg kregen wij op onze vraag een negatief antwoord. Zij beroepen
zich op de Algemene verordening Gegevensbescherming (Wet op de Privacy).
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ln 202! gaf de stad geen financiële tegemoetkoming voor het castreren of steri[iseren van

huiskatten. El.ke kat geboren na 31 maart 2018 moet immers wettel.ijk verplicht gecastreerd of

gesteriliseerd zijn ten laatste op 5 maanden ouderdom of bijverkoop of weggeven. !rwerden
we[ 109 zwerfkatten afgevangen, waarvan 64 kattinnen werden gesteriliseerd en 45 katers

werden gecastreerd. Deze katten werden na de ingreep opnieuw uitgezet op de locatie waar ze

werden afgevangen.

Toezicht/controle met betrekking tot de vergunnings-/mel,dingspl,icht en nateven van de

voorwaarden uit Vtarem ll valt onder de bevoegdheid van de gemeentetijke toezichthouders.

Controle'en verbalisering m.b.t. dierenwelzijn vatt onder de bevoegdheid van de politie -
afde[ing mi[ieu en dierenwe[ziin.

De nieuwe schepen bevoegd voor dierenwel.zijn is zich momenteel aan het inwerken in de

dossiers en zat ten gepaste tijde communiceren over de initiatieven die opgezet zulten worden

om de wetgeving op dierenwelzijn voor honden en katten te laten respecteren.
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