No-Go Voorbeelden
Hieronder staan voorbeelden voor no-go momenten in de voorbereiding van en tijdens een
locatiebezoek.
Het overzicht is per definitie niet volledig, maar doelt vooral erop een beeld te schetsen welke
zaken voor het keurmerk definitief onacceptabel zijn.

Verantwoord handelen
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Het DOC is niet als zodanig geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Het dierdossier wordt niet actueel en volledig bijgehouden, NAW van de voormalige eigenaar
(zover bekend, anders de vindplaats) maken hier geen onderdeel van uit.
De eindverantwoordelijke medewerker (zoals beheerder, locatiemanager) beschikt niet over
een geldig vakbekwaamheidsbewijs.
Toelichting: Een aanvrager voor het Keurmerk Opvang kan bij de aanvraag niet verwijzen
naar het overgangstermijn in het Besluit Houder van Dieren. Het Keurmerk Opvang stelt een
geldig vakbekwaamheidsbewijs als voorwaarde.
Het DOC werkt niet structureel aan de verbetering van de eigen kwaliteit.
Toelichting: Wetgeving verandert. Wetenschappelijke inzichten veranderen. Ervaring in het
werkt leert, welke keuzes slim zijn. Een DOC streeft erna om de eigen werkwijze steeds te
verbeteren om de opgevangen dieren de best mogelijke zorg en snelle, adequate bemiddeling
te bieden.
Uitvoering van het werk is niet gestructureerd.
Toelichting: Wetgeving vereist een protocol. Het keurmerk vindt een papieren exercitie niet
voldoende: er moet feitelijk over de structurering van het werk zijn nagedacht én de
(beargumenteerde) keuzes in praktijk zijn ingevoerd.
Opgevangen dieren wordt (regelmatig) fysiek niet de ruimte geboden, die zij nodig hebben.
Voor opvang beschikbare capaciteit wordt (regelmatig) overschreden.
Toelichting: Richtwaarde is, dat er de afgelopen 2 jaar 2x of vaker sprake is geweest van
overbezetting.
Er is geen fysieke en bedrijfsmatige scheiding tussen opvang en andere functies, zoals
pension.
In het beleid staat dat dieren op basis van leeftijd of ras kunnen worden geweigerd.

Tijdelijkheid van de opvang
9.

Er kan niet worden aangetoond dat de tijdelijke opvang van gezelschapsdieren een formele
doelstelling van de organisatie is.
10. De organisatie heeft geen plaatsingsbeleid, met ook aandacht voor euthanasie.

Zorg voor het dier
11. Dieren wordt geen passend dag en nacht ritme geboden.
12. Het beleid van de organisatie sluit het werken met gasthouders uit.
13. Quarantaine is niet ruimtelijk gescheiden en/of het bestaat geen mogelijkheid tot creëren van
isolatie en/of ziekenboeg.
Toelichting: Een aanvrager voor het Keurmerk Opvang kan bij de aanvraag niet verwijzen
naar het overgangstermijn in het Besluit Houder van Dieren. Het Keurmerk Opvang stelt dit
als voorwaarde.
14. Huisvesting is niet schoon en droog en/of biedt geen bescherming tegen weersinvloeden,
temperatuurextremen en tocht.
15. Er zijn geen vaste afspraken met een dierenarts c.q. een dierenartspraktijk.
16. Er wordt niet gewerkt met (omgevings)verrijking en/of andere passende activiteiten voor de
opgevangen dieren.
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