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Inleiding
De RaskattenWijzer is een initiatief van Stichting Dier&Recht. Dier&Recht is werkzaam in een niche:
de juridische kant van dierenwelzijn, met de nadruk op erfelijke aandoeningen bij raskatten en
rashonden. Vandaar de RaskattenWijzer. Naar analogie van de RashondenWijzer is er een eerlijke
informatiebron voor de kat: RaskattenWijzer. De RaskattenWijzer geeft een overzicht van ruim 50
erfelijke aandoeningen, die bij 23 kattenrassen in Nederland voorkomen.
De website is speciaal bedoeld om de (aanstaande) katteneigenaar te informeren over de erfelijke
ziekten die zich veelvuldig voordoen bij raskatten. Met deze informatie kan de koper een
weloverwogen beslissing nemen voor de aanschaf van een kat.
In april 2017 is een aparte Stichting RaskattenWijzer opgericht. Initiatiefnemer Dier&Recht neemt
voorlopig de kosten en draagt bij aan de uitvoering van de wijzer.

Organisatie
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
RaskattenWijzer is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
68495463. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting RaskattenWijzer en is statutair
gevestigd in Amsterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel gezelschapsdieren, en dan met name katten zowel individueel als
gezamenlijk, te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen in onze maatschappij
te behartigen.
De stichting tracht het doel te bereiken door:
a. het publiceren van de RaskattenWijzer en andere vormen van voorlichting;
b. het uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek ten behoeve van het welzijn van
gezelschapsdieren;
c. het opkomen voor het welzijn en het behartigen van de belangen van de dieren op alle daartoe
geschikt geachte podia;
d. alle overige wettelijke activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

Juridische structuur
RaskattenWijzer is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in Amsterdam. Het
kantoor wordt gedeeld met Varkens in Nood, Dier&Recht en RashondenWijzer. Het kantoor was in
2018 gevestigd aan de Tilanusstraat 8b, 1091 BH te Amsterdam.

Samenstelling directie en bestuur
Voorzitter: F. Schouten
Secretaris: E. Klinkenberg
Penningmeester: M. Bezemer
De stichting heeft geen directieleden.
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Taak en werkwijze van directie, bestuur
Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar samen voor de bestuursvergadering. Hierin worden de
resultaten van het aflopende jaar besproken en geëvalueerd, de campagneplannen voor het nieuwe
jaar vastgesteld en de begroting voor het nieuwe jaar opgesteld.

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of
vergoeding.

Relevante nevenfuncties directie, bestuursleden
De bestuursleden hebben tevens zitting in het bestuur van Varkens in Nood, Dier&Recht en
RaskattenWijzer. Varkens in Nood en Dier&Recht zetten zich in voor dieren in de vee-industrie.
RashondenWijzer richt zich op het welzijn van rashonden, en is vergelijkbaar met RaskattenWijzer.

Erkenning als ANBI
De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten
(Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen onder een
gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen.

Personeel
RaskattenWijzer heeft geen personeel in loondienst, maar werkt met vrijwilligers en freelancers.
Verder verrichten medewerkers van Dier&Recht allerhande onbetaalde werkzaamheden voor
RaskattenWijzer.
Daarnaast werd RaskattenWijzer het afgelopen ondersteund door de medewerkers van Varkens in
Nood en Dier&Recht die juridische, automatiserings-, organisatie- en
fondsenwervingswerkzaamheden verrichten.
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Jaarrekening
In 2020 zijn de activiteiten van de RaskattenWijzer bekostigd door partnerorganisatie Stichting
Dier&Recht.
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De RaskattenWijzer in 2020
Het ontstaan van rassen is bij de kat natuurlijker verlopen dan bij de hond. De kat is meer kat
gebleven. Terwijl bij de hond de functie voor de mens voorop stond, is er bij de kat vooral
geselecteerd op kleur en uiterlijk.
Het onderhouden van een kattenras gaat anders dan bij honden, waar de Raad van Beheer als
overkoepelend orgaan veel binnen het ras regelt. Bij raskatten is alles minder strak geregeld. Er
bestaan op dit moment ongeveer 80 kattenrassen, waarvan er 43 worden erkend door 12
verschillende organisaties in Nederland. De organisaties hebben allemaal een andere werkwijze en
erkennen verschillende rassen. Kruisingen tussen bepaalde groepen zijn vaak toegestaan, zonder
verlies van stamboekrechten. Hierdoor is er binnen een ras minder uniformiteit en zijn erfelijke
ziektes een minder groot probleem dan bij rashonden – enkele rassen buiten beschouwing gelaten.
De RaskattenWijzer geeft een overzicht van ruim 50 erfelijke aandoeningen, die bij 23 kattenrassen
in Nederland voorkomen. Per kattenras is er een overzicht van erfelijke aandoeningen. Iedere
erfelijke aandoening krijgt per kattenras een aantal minpunten dat is gebaseerd op drie factoren:
ernst, behandelbaarheid en het risico op deze ziekte (prevalentie).
De informatie in de RaskattenWijzer is verzameld door een panel van dierenartsen. Deze ontlenen
hun informatie onder andere aan tweehonderd (wetenschappelijke) bronnen. Het is een work in
progress: informatie uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, van dierenartsen, uit de fokkerij en van
derden, wordt gebruikt om de RaskattenWijzer continu te verbeteren en up-to-date te houden. In de
verantwoording lees je er meer over.
De RaskattenWijzer is speciaal bedoeld om de (aanstaande) katteneigenaar te informeren over de
erfelijke ziekten die zich veelvuldig voordoen bij raskatten. Met deze informatie kan de koper een
weloverwogen beslissing nemen voor de aanschaf van een kat.
In samenwerking met Stichting Dier&Recht werden in 2020 diverse campagnes gevoerd. Een
uitgebreide beschrijving van de resultaten hiervan is te vinden in het jaarverslag van Dier&Recht:
https://www.dierenrecht.nl/anbi-en-jaarverslagen

Voorlichting via social media
RaskattenWijzer is op het gebied van social media vanaf het begin actief. Zo wordt er een hechte
achterban gecreëerd die steeds bewustere keuzes maakt op basis van voorlichting. Eind 2020 had
RaskattenWijzer 3.000 volgers op Facebook.

Namens het bestuur van RaskattenWijzer

Frederieke Schouten
Amsterdam, 30 juni 2021
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