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De eisen uit de “Checklist NFDO-erkend Dierenopvangcentrum” verzekeren een dierenopvangcentrum dat 

zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de NFDO een aantal niet wettelijke, maar 

minstens zo belangrijke, eisen toegevoegd. Door te voldoen aan het totaalpakket van eisen, onderscheidt 

het dierenopvangcentrum zich als NFDO-erkend Dierenopvangcentrum.  

In dit document staan, onderverdeeld in vijf onderwerpen, alle normen verzameld waaraan een NFDO-

erkend Dierenopvangcentrum moet voldoen. Bij iedere norm die voortvloeit uit de wettelijke eisen, staat 

vermeld in welke wet dit terug te vinden is, met verwijzing naar het betreffende artikelnummer.  

Aan het eind van dit document is een bestuursverklaring opgenomen. Deze dient volledig en 

waarheidsgetrouw door het bestuur en de beheerder/manager van het dierenopvangcentrum ingevuld en 

ondertekend te worden. 

Afkorting wetgeving 

BHvD   : Besluit Houders van Dieren 

RHvD  : Regeling Houders van Dieren 

WD  : Wet Dieren 

Overige normen die niet voortvloeien uit wettelijke eisen, worden voluit benoemd. 

 

 

 

 

 

Relevante wet- en regelgeving 

• De Wet Dieren (raamwet)  

• Besluit Houders van Dieren, hfdst. 1, 3 en 6  

• Regeling Houders van Dieren, hfdst. 8  

• Besluit Identificatie en Registratie van Dieren 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2015-02-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035248/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009019/2015-01-01
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Checklist geldende wet- en regelgeving 

1. Organisatie             Paraaf = Akkoord 

1.1 De organisatie/werkzaamheden van het dierenopvangcentrum is/zijn ondergebracht in een    

  

rechtsvorm .  

 

Actie dierenopvangcentrum: Recent uittreksel KvK en geldige statuten meesturen. 

1.2 Het dierenopvangcentrum beschikt over een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) en de  

geregistreerde gegevens zijn actueel.  

  

 BHvD art. 3.8 / 3.9 / 6.7 

 Actie dierenopvangcentrum: Kopie UBN meesturen. 

1.3 Het volgens het ‘besluit houders van dieren’ vereiste bewijs van vakbekwaamheid voor de  

in het dierenopvangcentrum aanwezige diersoort(en) is aanwezig. Indien het 

dierenopvangcentrum meerdere diersoorten opvangt, dient voor iedere specifieke diersoort 

het betreffende bewijs van vakbekwaamheid aanwezig te zijn. 

 

 BHvD art. 3.11 / 6.6  

Actie dierenopvangcentrum: Kopie bewijs van vakbekwaamheid meesturen. 

1.4 Het dierenopvangcentrum zorgt voor bereikbaarheid (online, telefonisch en/of fysiek), 

zodanig dat het eigenaren/klanten mogelijk maakt binnen twee werkdagen een 

contactmoment te leggen. Onder andere om gezelschapsdieren z.s.m. met de eigenaar te 

kunnen herenigen. Uitingen hieromtrent moeten zichtbaar zijn op website of Facebook, 

vermelding openingstijden.  

1.5 Het dierenopvangcentrum zorgt voor voldoende en kundige personeelsbezetting. Hiertoe is 

iemand eindverantwoordelijk gesteld. Een en ander is schriftelijk vastgelegd in 

afspraken/functieomschrijving met verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 1.6 Het dierenopvangcentrum doet aantoonbare moeite binnengekomen gezelschapsdieren, 

waarvan vermoed wordt dat zij een eigenaar (gehad) hebben:  

a. Bij binnenkomst te identificeren en contact te leggen met de eigenaar   

b. De dieren online als “gevonden” te boek zetten. Dit kan op eigen website/  

Facebookpagina of op website van derden (bv Amivedi) 

c. Indien eigenaar niet bekend is, worden herplaatsbare dieren, indien mogelijk en na  

het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, actief als (her)plaatser aangeboden  

op eigen website/ Facebookpagina of op website van derden 

(bijv. www.dierenasiels.com) 
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2. Administratie               Paraaf = Akkoord 

2.1 Er is een actuele RI&E aanwezig waarin in ieder geval is opgenomen:     

a. persoonlijke beschermingsmiddelen 

b. extra risico’s op bijt- en krabwonden, biologische agentia en overige bedrijfsspecifieke 

risico’s 

c. extra verplichtingen voor werknemers <18 jaar 

Toelichting: RI&E moet actueel zijn. Dit houdt in dat het gebaseerd is op de daadwerkelijke  

situatie van de organisatie. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn o.a. gehoorbescherming  

(verplicht boven 85 decibel), veiligheidsbril, oogdouche, handschoenen, veiligheidsschoenen.  

2.2 De personeelsdossiers zijn beschikbaar.  

Toelichting: Dit betreft de originele arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst,  

eventuele aanpassingen arbeidsovereenkomst, kopie legitimatiebewijs werknemer, nadere  

afspraken werkgever versus werknemer, functioneringsdossier etc.  

2.2.1 Het totaal aan werkzame medewerkers en vrijwilligers wordt jaarlijks, uiterlijk 

aan het eind van de maand februari, doorgegeven aan de NFDO. 

2.3 Het dierenopvangcentrum voert een transparante (financiële) bedrijfsvoering, waarbij wordt    

voldaan aan de eisen die gelden voor het verkrijgen van de ANBI status. 

 

Toelichting: Publicatie op website van RSIN/ bestuur/ beloning/ beleidsplan incl. missie 

en visie/ activiteitenverslag/ jaarcijfers + toelichting op jaarcijfers. 

Actie dierenopvangcentrum: insturen van jaarcijfers plus toelichting hierop. 

2.4 Het dierenopvangcentrum voert voor de opgevangen dieren een administratie volgens het  

‘Besluit houders van dieren’. Een en ander rekening houdend met de Wet  

Bescherming Persoonsgegevens.  

 BHvD Art. 3.10 

 Actie dierenopvangcentrum: De totaaloverzichten van de opgevangen dieren worden jaarlijks, 

uiterlijk aan het eind van de maand februari, doorgegeven aan de NFDO. 

2.5 Van dieren die buiten het dierenopvangcentrum worden opgevangen zijn de locatie, beheerder  

of gastheer en verblijfsduur terug te vinden in de administratie van het dierenopvangcentrum. 

BHvD Art. 3.23 

2.6 Bij de aflevering ((her)plaatsing) van de opgevangen gezelschapsdieren,  

wordt informatie meegegeven omtrent gezondheidsstatus, verzorging, huisvesting,  

gedrag en kosten.  

 BHvD Art. 3.17 / 3.18 / 3.19  
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3. Huisvesting dieren         Paraaf = Akkoord 

3.1 De in het dierenopvangcentrum aanwezige dieren worden in veilige, deugdelijke gebouwen of    

kooien gehouden, welke ruimte geven voor de fysiologische en ethologische  

behoeften van het dier.  

a. Er vindt dagelijks een deugdelijke en verantwoorde reiniging van de verblijven  

en aangrenzende gebieden plaats, conform door het dierenopvangcentrum vastgestelde 

instructie of protocol. 

b. Ontsmetting van verblijven en materialen vindt plaats volgens een door het 

dierenopvangcentrum vastgestelde instructie of protocol en werk- aftekenlijsten. Voor 

ontsmetting wordt uitsluitend gebruik gemaakt van wettelijk goedgekeurde 

ontsmettingsmiddelen, welke toegestaan zijn voor het gebruik bij dieren.  

c. De binnenverblijven zijn verwarmd en kunnen  ingestelde temperaturen handhaven. 

  BHvD art. 1.6 / 1.8 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.12 / 3.16 / 3.22 

3.2 Het dierenopvangcentrum heeft de mogelijkheid drie afzonderlijke ruimtes te creëren 

ten behoeve van de huisvesting van zieke of van ziekte verdachte dieren.   

 BHvD art. 3.13 

3.3 De in het dierenopvangcentrum aanwezige verschillende (gezelschaps)diersoorten zijn 

dusdanig van elkaar gescheiden, dat zij door elkaars aanwezigheid geen onnodige stress 

ervaren en hierdoor vluchtneigingen krijgen.  

Toelichting:  

Honden>katten: geur/zicht/geluid 

Honden>konijnen: geur/zicht/geluid 

Katten>vogels: zicht 
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4. Verzorging dieren         Paraaf = Akkoord 

4.1 De aanwezige dieren worden met gedegen vakkennis verzorgd. Hierbij krijgt het dier    

minimaal de zorg die is toegespitst op de mentale en fysieke gezondheid van het dier. 

BHvD Art. 1.7 / 3.22 

 Actie dierenopvangcentrum: Geef aan hoe betreffende vakkennis geborgd is. 

4.2 Het dierenopvangcentrum maakt gebruik van een protocol waaruit blijkt dat de gezondheid 

en het welzijn van dieren die in quarantaine, isolatieruimte, ziekenboeg of asiel  

(plaatsbare dieren) verblijven, dagelijks gecontroleerd worden.  

BHvD Art. 3.14 

4.3 De in het dierenopvangcentrum aanwezige dieren zijn (of worden) volgens de wettelijke 

voorschriften gevaccineerd. Bij afwijking hiervan dient een verklaring, met reden 

omschreven en voorzien van een uiterlijke datum c.q. ‘als/dan’ scenario, te zijn afgegeven 

door de behandelend dierenarts. 

BHvD Art. 3.15   

RHvD Art. 8.3 / 8.4 / 8.5 

4.4 De in het dierenopvangcentrum aanwezige dieren (honden) zijn (of worden) volgens de 

wettelijke voorschriften geïdentificeerd en geregistreerd. Zie voor deze voorschriften 

het ‘Besluit identificatie en registratie van dieren’, hoofdstuk 2   

 Besluit ”Identificatie en Registratie van Dieren”, hfdst.2 

4.5 Indien dieren gescheiden worden van het moederdier, wordt hiervoor de wettelijk  

gestelde minimale leeftijden in acht genomen. 

 BHvD Art. 1.20 / 3.22 
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5. Veterinaire zorg          Paraaf = Akkoord 

5.1 Indien een dier geëuthanaseerd moet worden, gebeurt dit uitsluitend door een  

bekwaam en daartoe bevoegd persoon. Een en ander volgens richtlijnen van het  

in het dierenopvangcentrum geldende dierenwelzijnsbeleid.  

 BHvD Art. 1.10 / 1.12 / 1.13  

5.2 Medicijnen voor de in het dierenopvangcentrum verblijvende dieren worden beheerd 

volgens de geldende wetgeving (Wet Dieren). Daarbij geldt dat medicijnen en voer met 

medicinale werking slechts op voorschrift van een dierenarts voor individuele dieren 

aanwezig mogen zijn. De (op recept) aanwezige medicijnen, vaccins, opiaten etc., zijn 

deugdelijk opgeborgen en niet toegankelijk voor onbevoegden. 

 BHvD Art. 1.21 t/m 1.24 

5.3 De beheerder van het dierenopvangcentrum is op de hoogte van de mogelijkheid dat de  

rijksoverheid in door hen aangewezen gevallen, afwijkende regels ten aanzien van  

medicijn(gebruik) en de registratie hiervan kan opleggen. In deze gevallen wordt  

uitgegaan van intensief en bindend overleg met een dierenarts.  

 BHvD Art. 1.25 t/m 1.28 
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Bestuursverklaring 

 

Het bestuur van [NAAM DIERENOPVANGCENTRUM] te [PLAATS] verklaart volledig te voldoen aan de in dit 

document vermelde normen en erkent haar verantwoordelijkheid voor de naar waarheid en getrouwheid 

ingevulde checklist. Hiermee verklaart het bestuur in aanmerking te willen komen voor de titel NFDO-

erkend Dierenopvangcentrum. 

Het bestuur verklaart tevens volledige medewerking en maximale inspanning te leveren een eventuele 

controle op locatie mogelijk te maken. 

Deze bestuursverklaring is slechts geldig indien ondertekend door twee bestuursleden én de 

beheerder/manager/directeur van het dierenopvangcentrum.  
 

Getekend te [PLAATS]   d.d. [DATUM] 

 

Naam    : ………………………………………………………..  

Functie    : ……………………………………………………….. 

Handtekening 

 

 

Naam    : ………………………………………………………..  

Functie    : ……………………………………………………….. 

Handtekening 

 

 

Naam    : ………………………………………………………..  

Functie    : ……………………………………………………….. 

Handtekening 


