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Vraag en antwoord 

 

 

1. Is overwogen middels de APV-maatregelen te nemen tegen de toenemende 

kattenoverlast (verwilderde katten en huiskatten).  

Nee, een bepaling om overlast van katten te bestrijden is niet overwogen. Er zijn de af-

gelopen tijd geen signalen ontvangen dat er zich op dit terrein (overlast)problemen voor-

doen. 

  

Huiskatten  

Het handhaven op kattenoverlast is overigens heel erg lastig. Een loslopende (huis)kat in 

de openbare ruimte wordt (anders dan bij honden) zelden gesignaleerd in bijzijn van zijn 

baasje. Veelal is niet duidelijk van wie de kat is en waar die vandaan komt. Het probleem 

met katten is bovendien dat ze zich in de regel niet laten tegenhouden door een muur, 

haag of afrastering. Katten hebben daarmee een ‘territorium’ dat veel verder reikt dan de 

eigen achtertuin. De meeste overlast (en ergernis) van katten vindt dan ook met name 

plaats in de tuinen van de buren en niet in de openbare ruimte. Op privéterrein kan en 

mag de gemeente echter niet handhaven. Dat laatste heeft te maken met de verboden 

benedengrens van de verordenende bevoegdheid. 

 

Sociale zwerfkatten en verwilderde zwerfkatten  

Sociale zwerfkatten zijn katten die aan het zwerven zijn gegaan maar die soms nog wel 

een baasje hebben en benaderbaar zijn. Voor een benaderbare (sociale) zwerfkat kan de 

Dierenambulance worden gebeld. De Dierenambulance die zo’n type kat weet te vangen 

brengt het dier naar een asiel. Daar worden de dieren enkele weken in het asiel gehou-

den om te kijken of de eigenaar zich meldt. De gemeente (burgemeester) is verantwoor-

delijk voor de opvang omdat (sociale) zwerfkatten wettelijk gezien worden aangemerkt 

als gevonden voorwerp (zaak) in de zin van artikel 5:8 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Verwilderde zwerfkatten hebben doorgaans geen eigenaar (meer) en zijn niet (meer) be-

naderbaar. Als dit soort katten al te vangen zijn, kunnen ze worden opgevangen door 

organisaties die hierin gespecialiseerd zijn. 


