ZWERFKATTENNEDERLAND
Gedragscode voor TNR (Trap Neuter Return)
Het project Zwerfkatten Nederland zet zich in om Nederland zwerfkattenarm te maken op een diervriendelijke
manier. TNR is daarbij een essentiële aanpak. Ten aanzien van TNR is het belangrijk dat op de juiste wijze
gewerkt wordt.
Zwerfkatten Nederland zet zich tevens in om organisaties die zich inzetten voor zwerfkatten te laten
samenwerken en te faciliteren. Dit kan o.a. op de volgende manieren:

Vermelding op onze website

Gebruik maken van vangmateriaal

Gebruik maken van netwerk

Gebruik maken van de ontheffing vergunning uitzetten
Zwerfkatten Nederland is een samenwerkingsverband van verschillende stakeholders van het
zwerfkattenprobleem. Samenwerkingspartners zijn o.a. de Dierenbescherming, Nederlandse Federatie van
Dieren Opvangcentra (NFDO), verschillende zwerfkattenorganisaties, Dierenpolitie, Dierenartsen etc.

TNR
TNR wordt met meerdere doelen ingezet:
1. om het aantal zwerfkatten te verminderen en het welzijn te verbeteren door permanente monitoring van
zwerfkattengroepen (bijvoeren, schuilplaatsen bieden, periodiek ontwormen, veterinaire hulp indien
noodzakelijk, TNR bij nieuwe dieren)
2. als enige oplossing bij het binnen krijgen van gezonde verwilderde katten in een dierenasiel of –opvang
(en niet te euthanaseren)
3. om het publiek bewust te maken van hun verantwoord eigenaarschap.
Om van bovenstaande mogelijkheden gebruik te maken dient de organisatie te werken op een door de
stuurgroep van het project Zwerfkatten Nederland voorgestelde werkwijze. In het Handboek Zwerfkatten
Nederland vindt u een verdere praktische uitwerking van het beleid en de werkwijze. Hieronder treft u de
protocollen van de verschillende fases van TNR
Aangesloten organisatie verklaart volgens onderstaande protocollen te werken:
1. Vangen van de katten (TRAP)
1.1 Voorbereiding

Middels een buurtonderzoek wordt het vanggebied in kaart gebracht op aantal katten, voederplekken en
geschikte vanglocaties.

Er wordt een contactpersoon voor communicatie tussen omwonenden en de vangende organisatie
benoemd.

Er wordt een planning gemaakt met alle noodzakelijke informatie (aantal katten, contactpersonen,
voedertijden en beschrijving van de omgeving) en het tijdbestek waarbinnen de vangacties zullen
plaatsvinden (streefdatum).

De contactpersoon/kattenvrouwtjes worden geïnformeerd over tijden waarop niet gevoerd mag worden
en wanneer eigen katten moeten worden binnengehouden of van een merkteken voorzien.

Omwonenden worden geïnformeerd.

Voor het vangen en uitzetten van de verwilderde katten op campings, bungalowparken en
vakantieaccommodaties wordt eerst toestemming gevraagd van de grondgebruiker/eigenaar beheerders
van deze campings, bungalowparken en vakantieaccommodaties.
1.2 Vangen

Gebruik kastvallen. Een kastval kenmerkt zich door een vallend element en eenmalig gebruik. Zodra een
dier de kastval binnenkomt sluit een vallend element de ingang af. Het dier zit gevangen en er kunnen
geen andere dieren meer bij. De kastval moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. Degelijk en goed onderhouden (val heeft de juiste spanning)
b. Voorzien van naam en telefoonnummer van de eigenaar
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Dichtklappen met een uitsparing van 1 á 2 cm vanwege staarten, de vallen zijn voorzien van een
(wigvormige) vergrendeling (valluikblokkering) om ontsnappen te voorkomen.
De kastval wordt regelmatig gecontroleerd zodat een gevangen kat zo kort mogelijk opgesloten zit..
De kastval wordt zo spoedig mogelijk met een deken bedekt zodra er een kat in zit ter voorkoming van
verdere stress .
De kat dient zo spoedig mogelijk meegenomen te worden.
Na de vangst wordt de kooi tegen regen, en wind beschermt en wordt de kooi uit het zicht gezet.

1.3 Locatie vangen

Hangt af van de eisen in de ontheffing van de provincie maar mogelijk zijn de volgende opties:
o Binnen bebouwde kom in de zin van de Wet natuurbescherming
o Buiten de bebouwde kom, binnen een locatie met minimaal tien woningen dicht bij elkaar
o Op campings, bungalowparken en vakantie accommodaties.
1.4 Na vangst

De kat dient zo min mogelijk aangeraakt te worden.

De kat wordt gecontroleerd op merktekens (eartip, chip, tatoeage of ander merkteken).

Wanneer een poes zogende is wordt geprobeerd om de kittens ook te vangen en indien dit niet lukt
wordt de poes direct losgelaten.
N.B. Naast bovenstaande voorwaarden gelden ook de voorwaarden zoals deze zijn geformuleerd in de ontheffing
van uw provincie.
2. Neutraliseren (NEUTER)
Met de term neutralisatie wordt de veterinaire term castratie bedoeld. De term is de letterlijke vertaling van het
Engelse ‘neuter’. Alhoewel het woord wellicht uitleg behoeft, is het bij het gangbaar raken van de term,
eenduidiger dan de woorden sterilisatie en castratie.
Bij een TNR-actie dienen voor het vangen van de zwerfkatten goede afspraken gemaakt te zijn met de dierenarts
of manager van de dierenkliniek over:

Te verwachten aantal zwerfkatten in welk tijdsspanne.

Financiële afspraken. Maak vooraf heldere afspraken waarbij vooral resultaatafspraken gemaakt
worden.
3. Het terugplaatsen (RETURN)
Na het neutraliseren worden de katten teruggeplaatst in hun oude leefomgeving. Tijdens de operatie is een
merkteken aangebracht (voorkeur eartip en chip).
3.1 Wanneer terugplaatsen




Het terugplaatsen kan pas plaatsvinden nadat de dieren zijn hersteld van de neutralisatie (gezonde
katers na 24 uur) of sterilisatie (gezonde poezen na 2 tot 4 nachten).
Het terugplaatsen kan het beste in de schemering plaatsvinden.
De buurtcoördinator of contactpersoon wordt ingelicht over het terugzetten van de dieren, zodat weer
beperkt bijgevoerd kan worden.

3.2 Waar terugplaatsen
Op de locatie waar de katten zijn gevangen (zie 1.3).
4. Zorg en monitoring (CARE)
4.1 Wanneer niet terugplaatsen
De verwilderde katten niet terugplaatsen in de volgende situaties:



ernstig zieke dieren, zulks ter beoordeling van een dierenarts,
omgeving van de populatie is niet veilig of niet meer geschikt,
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in andere dan de onder 3.2 genoemde gebieden,
ingeval de katten mogelijk herplaatsbaar zijn.

4.2 Monitoring
De teruggeplaatste populaties worden gemonitord (conditie van de katten, aantal katten, nieuwkomers en andere
variabele omstandigheden). Nieuwkomers worden zo snel mogelijk gevangen en geneutraliseerd.
4.3 Verslaglegging
Voor een juist en diervriendelijk beleid t.a.v. katten is het van groot belang dat er op een adequate manier
geadministreerd wordt. Het is voor het project Zwerfkatten Nederland belangrijk dat we nauwkeurig kunnen
aangeven hoeveel katten worden gevangen en hoeveel teruggeplaatst (vermelding registratienummer) en door
wie, op welke locatie, hoeveel dieren elders zijn ondergebracht en hoe de nazorg is verricht. Deze gegevens
moeten eens per kwartaal bij voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Stray-AFP, coördinator van het project
Zwerfkatten Nederland.
5. Controle
Bij niet naleving van deze gedragscode wordt de samenwerking met de betreffende organisatie opgeschort en
worden alle gegevens van deze organisatie van de centrale website gehaald..
6. Verslaglegging en evaluatie
De stichting stuurt aantallen en bijzonderheden over de TNR activiteiten per kwartaal naar Stray-AFP (zie 4.3).
Een half jaar voor de afloop van de geldingsduur van de ontheffing levert Stray-AFP een overzicht aan de
provincie van de aantallen gevangen katten, de locaties van terugplaatsing en een evaluatie van de wijze waarop
de ontheffing heeft uitgewerkt.
De verslaglegging en de evaluatie vormen de basis voor de besluitvorming over verlenging van de ontheffing.

Hierbij verklaart ondergetekende (officiële bestuurder) dat de organisatie namens wie opgetreden wordt, zich bij
alle TNR werkzaamheden zal houden aan de bovenstaande gedragscode.
Datum/plaats

Naam stichting / contactpersoon

