Verplicht chippen van de kat
Kattenfokken is voor de meeste fokkers in Nederland een leuke hobby.
In tegenstelling tot de handel in honden, vinden bij katten weinig
wantoestanden plaats rondom het fokken en verkopen van dieren. Dat is
een van de redenen dat het ministerie geen wettelijke verplichting voor
chippen van katten heeft ingesteld. Toch heeft het chippen van raskatten
enkele voordelen die maken dat de NKFV het chippen van fokdieren en
kittens per 1 januari 2021 voor haar fokkerleden verplicht stelt.
1. Koppeling kitten en stamboom.
Door het chipnummer van een kitten op de stamboom te vermelden, kan altijd de koppeling kat en
stamboom gemaakt worden.
2. Koppeling kat en vaccinatieboekje en/of dierenpaspoort.
Door het chipnummer te vermelden in het vaccinatieboekje en/of dierenpaspoort is duidelijk welke
vaccinaties en gezondheidsverklaring e.d. bij welke kat horen.
3. Koppeling fokdier en test(en) en onderzoek(en).
Bij sommige rassen is het testen van fokdieren op (erfelijk) overdraagbare ziekten en afwijkingen
gebruikelijk. Identificatie van het te testen dier is niet mogelijk als het dier niet gechipt is.
Vanaf 1 januari 2021 moet op een stamboomaanvraag het chipnummer vermeld worden van zowel de
poes, de kater als de kittens. Houd er rekening mee als u naar een dekkater gaat, dat deze dekkater
gechipt moet zijn. Ook als het een dekkater betreft van een niet NKFV-fokker.
Een chip is een kleine transponder ter grootte van een lange (12 mm) smalle rijstkorrel. De transponder
bestaat uit een buisje met daarin een spoel en een microchip. De microchip bevat het
registratienummer van 15 cijfers. Als een speciaal afleesapparaat dicht bij de transponder wordt
gehouden, maakt de spoel een klein inductiestroompje aan dat de microchip activeert. Hierdoor kan op
het afleesapparaat het registratienummer afgelezen worden. Zonder afleesapparaat in de buurt is de
spoel niet actief.
In vrijwel heel Europa worden chips gebruikt die voldoen aan dezelfde ISO-normen (11784/11785).
Heeft u een kat uit het buitenland, dan bestaat de mogelijkheid dat deze gechipt is met een chip die niet
met de Nederlandse afleesapparaten te lezen is.
Een dierenarts mag uw kat chippen of iemand die speciaal daarvoor opgeleid is. Tarieven voor chippen
variëren van € 25,00 tot € 55,00.
De chip wordt met een injectienaald ingebracht tussen de schouderbladen of aan de linkerkant van de
hals. Het advies is om kittens te laten chippen voor of tegelijk met de eerste vaccinatie, zodat het
chipnummer in het vaccinatieboekje of dierenpaspoort vermeld kan worden.
Nadat de kat gechipt is, moeten de gegevens van de kat en de eigenaar geregistreerd worden in een
databank. Er zijn verschillende databanken die verschillende services leveren en verschillende tarieven
rekenen. Zie www.chipjedier.nl
Bij honden is het verplicht om de eerste registratie op naam van de fokker te doen. Na verkoop van de
pup wordt de registratie omgezet naar de nieuwe eigenaar. Voor katten geldt geen wettelijke
verplichting. U kunt er voor kiezen om de eerste registratie meteen op naam van de nieuwe eigenaar te
doen.
Zie voor meer informatie over het chippen van huisdieren de website van
de LICG.
https://www.licg.nl/chippen-en-registreren/

