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Anders in 2020 
Elk jaar komen er nieuwe wetten en regels bij. Of er 
worden wetten aangepast. Ook voor 2020 is dat zo. 

Dat rookmelders nu verplicht 
zijn, las je al in je Klap. Maar 
er is nog veel meer nieuw 
vanaf 1 januari 2020 … Het 
gebruik van wegwerpbekers is 
vanaf nu verboden. Het mag 
niet meer op een schoolfeest, 
een scoutsfuif, een muziek-
festival … Drankjes moeten 
opgediend worden in her-
bruikbare bekers. Zo is er 
minder plastic afval. En dat is 
goed voor het milieu. 

Goedkoper en  
duurder

Elektriciteit en aardgas wor-
den goedkoper. Drinkwater, 
daarentegen, wordt duurder. 
Stuur je graag een kaartje of 
een brief per post? Ook dat is 
in 2020 duurder. De prijs van 
een postzegel gaat immers 
omhoog. Vervuilende auto’s 
mogen sinds 1 januari 2020 
Gent niet meer binnen. Dat 
was al het geval in Antwerpen 

en Brussel. Daar worden de 
regels nog verstrengd.  

Te veel katten
Heb jij thuis een kat rond-
lopen? Dan moet je ook met 
deze regel rekening houden. 
Sinds 1 april 2018 moeten alle 
katten die geboren zijn na 31 
augustus 2014 gesteriliseerd of 
gecastreerd worden. Bij klei-
ne kittens moet dit gebeuren 
voor ze vijf maanden oud zijn. 
Bij oudere katten had je tijd 
tot 1 januari 2020 om dit in 
orde te brengen. Is het bij jouw 

kat of kater al gebeurd? Dit is 
een maatregel van minister 
van Dierenwelzijn Ben Weyts 
(N-VA). ‘Wie graag katten 
ziet, laat de zijne steriliseren’, 
zegt Weyts. ‘Anders zorgt het 
dier voor tientallen nakome-
lingen. Die eindigen op straat 
of in een asiel. Of ze worden 
gedood.’ In Vlaanderen zijn er 
naar schatting ruim één mil-
joen katten.

(Collage Liesbeth Vanden Berghe, Pixnio, Wikimedia, Pxhere)

MAAAUUW

TUUT TUUT

TUUT

TUUT


