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WONEN
EN 
OMGEVING

Identificatie

De identificatie of het chippen is het inbrengen 
van een microchip met uniek nummer bij de 
kat. Deze microchip is zo klein als een rijstkor-
rel. Het dier heeft er geen last van.

De registratie is het opnemen van de gegevens 
van de chip, de kat en van de verantwoordelijke 
in een databank. Een correctie van de regis-
tratiegegevens moet gebeuren bij belangrijke 
veranderingen bijv. een verhuis, een verande-
ring van eigenaar van de kat, verandering van 
telefoonnummer.
Enkel de dierenarts mag een kat identificeren 
en registreren.
Registratie gebeurt op de naam en het adres 
van de eerste verantwoordelijke, dus norma-
lerwijze waar de kat is geboren.

Vanaf 1 november moet elke registratie van 
een kat in CatID gebeuren. Een kat die na deze 
datum werd geregistreerd in een andere data-
bank dan CatID is wettelijk niet in orde. 

Bijkomende registratie in een andere data-
bank naast CatID is wel toegelaten.

Als je kat geregistreerd werd voor 1 november 
2017, moet ze niet opnieuw in de centrale da-
tabank CatID worden geregistreerd.

Als het dier op 1 november ouder is dan 12 we-
ken moet het wettelijk gezien niet geïdentifi-
ceerd en geregistreerd zijn. Voor je kat en voor 
jezelf is het natuurlijk beter als ze dat wel is: 
als ze verloren zou lopen, wordt ze sneller met 
jou herenigd

Sterilisatie:

Vanaf 1 april 2018 moet elke kat, voor de leef-
tijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden. 
De sterilisatie wordt door de dierenarts geno-
teerd bij de registratie in de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 
1 april 2018 zullen ten laatste op 1 januari 2020 
gesteriliseerd moeten zijn ook als ze niet ver-
kocht of weggeven worden.
 
Opgelet: Elke kat die wordt verkocht of weg-
geven moet sinds 1 september 2014 gechipt, 
geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn

Verhuis je?

Als je kat geregistreerd is in CatID, kan je
je adreswijziging doorgeven via je dierenarts.

Als je kat geregistreerd is in een andere data-
bank dan CatID, dan geef je de adreswijziging 
door aan deze databank



Geen
actie

Wordt de kat 
verkocht  of 

weggegeven ?

Wordt de kat 
verkocht  of 

weggegeven ?

Is de kat geboren 
tussen 31/8/2014

 en 1/4/2018 ? 

Verplichte  sterilisatie 
voordat de kat wordt 

verkocht/weggegeven of 
ten laatste op 5 maand 

ouderdom (b)

Verplichte  sterilisatie 
voordat de kat wordt 

verkocht/weggegeven (b)

Verplichte sterilisatie 
voordat de kat wordt 

verkocht/weggegeven of 
ten laatste op 5 maand 

ouderdom (a)

Verplichte sterilisatie 
ten laatste op 1/1/2020

Ja

Ja Ja

Ja Ja

Nee

Nee

Nee

NeeWordt de kat 
verkocht  of 

weggegeven ?

NeeIs de kat 
geboren na 
31/3/2018 ?

Chippen en registreren:

Vanaf 1 november 2017 moeten 
alle katten geïdentificeerd (gechipt) 
en geregistreerd zijn. Dit betekent 
dat alle katten dan, voor de leeftijd 
van 12 weken en in elk geval voor 
verhandeling, geïdentificeerd zijn en 
geregistreerd moeten  worden in de 
centrale databank CatID (www.catid.be).

Onder verhandelen wordt ook het 
‘gratis weggeven’ verstaan. Een kat 
kopen die niet geïdentificeerd en 
geregistreerd is, is een overtreding. 

Opgelet: bij verhandelen is er tevens de 
verplichte sterilisatie / castratie.

Sterilisatie 
katten

a: geldt niet voor erkende kattenkwekers
b: geldt niet als de kat wordt verkocht aan een erkende kattenkweker of wordt geëxporteerd


