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Hybride katten in Vlaanderen
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In de Verenigde Staten is in de jaren 60 de trend ontstaan om de gedomesticeerde kat te kruisen
met wilde, niet-gedomesticeerde kattensoorten met als doel de exotisch gevlekte vacht te
combineren met het zachte temperament van de huiskat. Dit resulteert wereldwijd in op zijn
minst 17 soorten hybriden uit kruisingen van wilde en gedomesticeerde katten, van hybriden
onderling en hybriden met huiskatten.
De meest voorkomende hybride katten die in Vlaanderen, alsook in de andere gewesten,
gehouden en gefokt worden, zijn een kruising tussen een gedomesticeerde kat (Felis silvestris
catus) en een exotische wilde kat:
• Bengaal: gedomesticeerde kat x Aziatische luipaardkat (Prionailurus bengalensis bengalensis)
• Savannah: gedomesticeerde kat x Afrikaanse serval (Leptailurus serval).
Wilde diersoorten zoals de serval zijn gedragsmatig niet geschikt voor het leven in
gevangenschap.
In Vlaanderen staan de wilde kattensoorten en hun nakomelingen, met inbegrip van de hybriden,
niet op de ‘positieve lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden
mogen worden’ (KB van 16 juli 2009). Bijgevolg is het houden ervan wettelijk verboden. Probleem
is dat deze wetgeving niet aangeeft tot welke generatie nog sprake is van de oorspronkelijke
wilde kattensoort na kruisingen met een huiskat. Hierdoor is er een toestand ontstaan waarbij
deze “rassen” als gewone katten gehouden worden.
De CITES-wetgeving, bedoeld om met uitsterven bedreigde diersoorten te beschermen, heeft de
grens op de vijfde generatie gelegd. Met andere woorden, de F5-generatie hybride wordt door
CITES niet meer als beschermingswaardig beschouwd.
Bij de startfase van de creatie van een nieuw ras door hybridisatie is het nodig om een
voldoende aantal wilde individuen in te kruisen om inteelt te vermijden. De vroege generaties
hybriden zijn niet geschikt als huisdier en hebben aangepaste huisvesting nodig, net als hun
wilde voorouders. In de eerste generaties treden vaak gedragsproblemen op alsook premature
sterfte en infertiliteit. Deze creatiefase is dus problematisch. Uit gecontroleerde domesticatieexperimenten is geweten dat gedragsmatige domesticatie vanaf de vierde generatie mogelijk is.
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De Bengaal staat op vlak van beschikbare informatie en rasselectie het verst en wordt inmiddels
door de Belgische en door alle raskattenverenigingen van de wereld, op één na, erkend als
raskat. Uit beschikbare informatie blijkt dat er in Vlaanderen ongeveer 31 kleine fokkers van
(bijna uitsluitend) Bengalen te zijn. Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de Aziatische
luipaardkat een zekere pre-adaptatie tot domesticatie heeft. Verder zijn Bengalen weliswaar
actieve dieren maar ze tonen geen hogere incidentie van gedragsproblemen dan andere
raskatten.
In tegenstelling tot de Bengaal wordt de Savannah slechts door enkele verenigingen
geaccepteerd. Er zijn maar een beperkt aantal fokkers (2 à 3) in Vlaanderen. Over deze en andere
hybriden bestaat nog minder wetenschappelijke informatie. Het potentiële risico op schade aan
de wilde fauna door predatie wordt hoger ingeschat bij Servalkruisingen dan bij andere
raskatten.
De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn adviseert een verbod op het houden van hybride katten.
Een uitzondering moet voorzien worden voor Bengalen vanaf F5-generatie. Deze mogen als
huiskat beschouwd worden en opgenomen worden op de positieve lijst van niet voor
productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden.
Ter ondersteuning van deze uitzonderingsregel moeten deze katten:
- geïdentificeerd en geregistreerd zijn;
- een DNA-paspoort hebben;
- een testresultaat van ouderschapscontrole hebben (Ingeval van een geïmporteerd dier:
een genetisch staal van het dier en zijn ouders).
Het houden van Savannah’s, Bengalen van F1 tot F4- generatie en alle andere hybriden met wilde
kattensoorten of ondersoorten is dus verboden.
In een overgangsfase stelt de Raad voor dat deze hybriden die momenteel in Vlaanderen
gehouden worden, verder mogen gehouden worden tot ze overlijden, maar dat er niet mee
gekweekt mag worden.
Ter ondersteuning van deze overgangsmaatregel moeten deze katten:
- geïdentificeerd en geregistreerd zijn;
- gesteriliseerd zijn;
- een DNA-paspoort hebben.

VOETNOOT: GAIA, de West-Vlaamse dierenasielen, de Oost-Vlaamse dierenasielen, de Antwerpse
dierenasielen en de Limburgse dierenasielen gaan niet akkoord met dit advies.
Zij vinden dat bij het fokken van hybride katten de nadruk wordt gelegd op hun wilde afkomst,
wat zich weerspiegelt in het karakter van de fokproducten. De eigenaars zijn zich onvoldoende
bewust van de noden van deze dieren om hun natuurlijke geaardheid te kunnen uitleven. Deze
dieren binnenshuis houden of op een beperkte oppervlakte druist in tegen het dierenwelzijn.
Bijgevolg zijn GAIA en de asielen van oordeel dat het houden van hybride katten, inclusief
Bengalen, moet verboden blijven. De huidige populatie moet geregistreerd en gesteriliseerd
worden, zodat kweek niet meer mogelijk is. Het houden moet gebeuren volgens
huisvestingsvoorwaarden bepaald door de Raad. Indien de eigenaar hier na een
overgangsperiode niet aan kan voldoen moeten de dieren in beslag genomen worden. Asielen
zoeken adoptanten voor in beslag genomen dieren of afstandsdieren, die voldoen aan de strikte
welzijns- en huisvestingsvoorwaarden.
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