
Vragen rondvraag commissie BV-IW 20 februari 2018 
 

Op dit moment spreekt de Tweede Kamer over het verplicht chippen en registreren van katten. 

Voorgesteld wordt om deze plicht, die voor honden al een aantal jaren geldt, uit te breiden naar 

katten en de sanctiemogelijkheid bij niet naleven bij de gemeenten neer te leggen. De behandeling 

vindt mede op initiatief van 35 gemeenten en de dierenbescherming plaats. 

 

Hierover heb ik een aantal vragen die ik tijdens de aanstaande commissievergadering BV-IW wil 

stellen aan het college: 

 

- Is de gemeente Weert één van de 35 initiatief nemende gemeenten? 
 

Nee, de gemeente Weert is geen initiatief nemer. 
 

- Is de gemeente bekend met de behandeling van het onderwerp verplicht chippen en 
registreren van katten in de Tweede Kamer? 
 

Ja, de gemeente is bekend met deze discussie. Eerder is het onderwerp ook besproken in de 
tweede kamer. Destijds heeft dit niet geleid tot aanpassing van de wet. 
 

- Mocht het voorstel om de plicht in te voeren worden aangenomen, sorteert de 
gemeente hier op voor door bijvoorbeeld al in gesprek te gaan met het dierenasiel, 
dierenartsen en/of andere te betrekken partijen? of is dit al gebeurd? 
 

De gemeente heeft ten aanzien van dierenwelzijn regelmatig overleg met de partners (dierenasiel 
en de dierenambulance). Hierin komen gerelateerde onderwerpen ter sprake.  
 

- Mocht het voorstel niet worden aangenomen, ziet de gemeente mogelijkheden om zelf 
het initiatief te nemen en zo tot een chip- en registratieplicht te komen? 
 

De gemeente is géén voorstander van een systeem wat niet landelijk van toepassing is en waarbij 
geen centraal registratiesysteem en handhavingsplan is voorzien. Katten mogen na een 
chipverplichting nog steeds vrij rondlopen. Handhaving is daarmee erg lastig. 
De chipplicht voor honden laat dit zien. In de praktijk is dit systeem minder mooi dan het lijkt. 
De registratie is vaak niet juist. Handhaving is lastig omdat de bewijslast te veel open eindjes 
heeft.  
Daarbij spelen ook de kosten een aspect. 


