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De Dierenbescherming heeft een belangrijke periode 
achter de rug. Met name de afgelopen drie jaar hebben 
wij in het programma PRO DIER hard gewerkt aan het 
regionaliseren en professionaliseren van de organisatie. 
Als resultaat daarvan bestond de Dierenbescherming 
eind 2011 uit één landelijke organisatie, dertig lokale 
afdelingen en één Landelijke Inspectiedienst Dierenbe-
scherming (LID), allen toegerust voor een integrale en 
gezamenlijke uitvoering van de kerntaken Dierenhulp, 
Toezicht op dierenwelzijn, Voorlichting en Beleidsbeïn-
vloeding. In 2012 zal PRO DIER verder worden afgerond, 
waarbij het streefaantal van twintig regionale afdelingen 
nieuwe stijl moet worden bereikt. 
In het laatste jaar van het Meerjarenbeleidplan 2008 - 
2012 en tevens het laatste jaar van PRO DIER, hebben 
wij bovendien hard gewerkt aan het versterken van de 
interne organisatie, kwalitatieve uitvoering van de kern-
taken, versterking van het imago en het exploreren van 
duurzame financiering. Deze inspanningen maken het 
mogelijk in het vervolg de focus te leggen op de verdere 
professionalisering van de fondsenwerving alsmede het 
implementeren van bedrijfsvoering op maat.

De Dierenbescherming werkt stelselmatig aan haar 
hoofddoel, de realisering van een diervriendelijke 
samenleving. In dat kader hebben we dit jaar zeker suc-
cessen geboekt, bijvoorbeeld in de aanpak van dieren-
mishandeling en -verwaarlozing. Zo konden we in het 
verslagjaar noteren dat er zwaardere straffen komen 
voor dierenmishandeling en verwelkomden we in no-
vember de Dierenpolitie, met welke dienst wij direct de 
samenwerking hebben gezocht. 
In het verslagjaar werkten wij verder aan de optimalise-
ring van de dierennoodhulp, onder meer met de ontwik-
keling van normen voor optimale opvang van dieren in 

0. Inleiding

nood, die meteen in de praktijk worden gebracht in het 
eerste Dierenbeschermingscentrum dat in Amersfoort 
wordt gebouwd. In het verslagjaar werd met de bouw van 
dit centrum begonnen - een innovatief opvangcentrum 
dat straks model staat voor toekomstige opvangcentra 
van de Dierenbescherming. 
Het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming – 
dat een cruciale rol speelt bij het uitbannen van de vee-
industrie, door de consument te helpen bij het kiezen 
van diervriendelijker alternatieven – verwierf een stevige 
positie in de markt en groeit gestaag verder. 
Ten aanzien van het terugdringen van onnodige dier-
proeven ontwikkelden wij de nodige activiteiten ter 
stimulering en promotie van alternatieven voor dier-
proeven. Zo reikten wij op 3 oktober de ‘Lef in het 
Lab’-prijs uit aan wetenschapper Merel Ritskes omdat ze 
wetenschappers wereldwijd aanzet eerst systematisch 
literatuuronderzoek te doen voordat ze proefdieren 
inzetten. 
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze 
successen verwijzen wij naar het Publieksverslag dat u 
aantreft in de bijlagen bij dit jaarverslag. 

De komende jaren zijn belangrijk om de professionalise-
ring van de Dierenbescherming verder vorm te geven en 
uit te bouwen. In deze tijden van onzekerheden kiezen 
wij voor zekerheid, wat meer dan ooit betekent dat we 
nog scherper in het vizier hebben en zodanig hande-
len dat gedoneerde (geld)middelen effectief, efficiënt 
en doelmatig ingezet worden. Anderzijds is het van 
belang dat de continuïteit van de Dierenbescherming 
gewaarborgd blijft door een goede relatie met partners 
en belanghebbenden aan te houden, zicht te hebben op 
maatschappelijke ontwikkelingen en daar effectief mee 
om te gaan.

afkortingenlijst

RvT:  Raad van Toezicht
AC:  Audit Commissie
AV:  Algemene Vergadering
CBF:  Centraal Bureau Fondsenwerving
DB:  Dierenbescherming
LID:  Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
OR:  Ondernemingsraad
VB:  Verenigingsbureau
VFI: Vereniging Fondsenwervende Instellingen
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1. verantwoording raad van Toezicht

1.1 algemeen 	 	
De Dierenbescherming is een naar Nederlands recht 
opgerichte vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
die voor de realisering van haar charitatieve doelstellin-
gen door middel van fondsenwerving een beroep doet 
op de publieke offervaardigheid. De Dierenbescherming 
heeft een ANBI-status en draagt het keurmerk (CBF-Keur) 
van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Daarom legt 
de Dierenbescherming financiële en beleidsverantwoor-
ding af in haar jaarverslag, waarbij zij rekening houdt 
met de richtlijnen voor fondsenwervende instellingen, 
met de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 en met de richt-
lijnen van het CBF-Keur, waarin principes van de Code 
Goed Bestuur voor Goede Doelen opgenomen zijn.

1.2 voorschriften en regels
De Dierenbescherming houdt als goede doelenorgani-
satie toezicht op goede besturing van haar organisatie 
en optimale besteding van haar middelen. Het is immers 
de bedoeling dat er garantie naar de gever toe staat, dat 
zijn geld goed en effectief wordt besteed aan de doelstel-
lingen. Hiervoor handhaaft de Dierenbescherming de 
volgende voorschriften en regels:
•  De wet;
•  Het Reglement CBF-Keur;
•  De codes en richtlijnen van de brancheorganisatie voor 

goede doelen, de VFI;
•  De Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code  

Wijffels);
•   De Richtlijn voor de jaarverslaggeving, de RJ 650;
  Statuten en reglementen. 

1.3 scheiding bestuur en toezicht 
Een goede controle op de besteding van middelen en 
het halen van doelen heeft een juiste functiescheiding 
ten grondslag. Op deze wijze wordt voorkomen dat er 
niet te veel macht bij één partij komt te liggen en dat er 
onafhankelijke controle kan plaatsvinden. 
Conform de Code Wijffels handhaaft de Dierenbescher-
ming de scheiding tussen besturen, uitvoeren en toezicht 
houden en conform het CBF-Keur leggen het bestuur en 
de Raad van Toezicht (RvT) jaarlijks een verantwoordings-
verklaring af.

De belangrijkste drie principes die worden gehandhaafd 
zijn:
•  De functie ‘toezicht houden’ of goedkeuren van plan-

nen en het kritisch volgen van de organisatie en haar 

resultaten zijn duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ 
dan wel van de ‘uitvoering’;

•  Er wordt continu gewerkt aan een optimale besteding 
van middelen, opdat effectief en doelmatig gewerkt 
wordt aan het realiseren van doelstellingen;

•  Er wordt gestreefd naar optimale relaties met be-
langhebbenden, met gerichte aandacht voor infor-
matieverschaffing en de inname en verwerking van 
wensen, vragen en klachten.

1.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	
De Dierenbescherming kent een democratische struc-
tuur van afvaardiging (AV), waarbij de afvaardiging van 
het bestuur van de afdelingen invloed kan uitoefenen op 
het beleid. Vervolgens is er een toezichthoudend orgaan, 
te weten de RvT. Deze verzoekt jaarlijks aan dit orgaan 
om decharge voor het gevoerde beleid. Deze raad bestaat 
uit zeven personen, die worden benoemd door de AV 
op bindende voordracht van de RvT. De leden hebben 
een zittingstermijn van vier jaar. Een afgetreden lid is 
eenmaal herbenoembaar, mits het betreffende lid op 
het moment van herbenoeming (nog) voldoet aan de 
geldende benoemingscriteria.
De RvT heeft een deel van zijn taken gedelegeerd aan het 
bestuur, zijnde de algemeen directeur, de heer F.C. Dales. 
Het bestuur is zowel beleidsinitiërend als beleidsuitvoe-
rend. De directeur geeft leiding aan het VB, de uitvoe-
rende ‘landelijke organisatie’ van de Dierenbe scherming, 
en verricht zijn werkzaamheden op basis van het 
Bestuur-, directie- en managementteamreglement, 
waarin de taken en bevoegdheden van genoemde gremia 
zijn vastgelegd. Het bestuur - de directeur - staat onder 
toezicht van de RvT en wordt benoemd door de AV op 
voordracht van de RvT.

1.5 Commissies 
De Dierenbescherming heeft een aantal commissies, te 
weten:

a. Commissie van Beroep 
De Dierenbescherming streeft ernaar om vragen van 
onze leden, donateurs, gevers en relaties adequaat en 
volledig te behandelen. Hiertoe hebben wij een klach-
tencoördinator en een klachtenregeling. Voor gevallen 
waarbij binnen gekomen klachten een beroepsprocedure 
verplichten, hebben wij een Commissie van Beroep 
ingesteld. Deze commissie behandelt vanaf 1 januari 
2011 ook meningsverschillen tussen afdelingen, asielen 
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en andere organen van de Dierenbescherming. In het ver-
slagjaar zijn geen aanvragen van beroepszaken geweest. 

b. Auditcommissie 
Deze commissie houdt zich bezig met de voorbereiding 
van het toezicht op het bestuur ten aanzien van:
•  de inrichting en werking van de interne risicobeheer-

sing- en controlesystemen;
•  de financiële informatieverschaffing vanuit de Dieren-

bescherming aan belanghebbenden;
•  de naleving en opvolging van aanbevelingen en op-

merkingen van de accountant;
•  de rol en het functioneren van de interne controle van 

de Dierenbescherming;
•  het beleid van de Dierenbescherming met betrekking 

tot vermogensbeheer, financiering, fondsenwerving en 
belastingen;

•  de profielschets en benoeming van de financieel mana-
ger van de Dierenbescherming;

•  de keuze van en relatie met de accountant, met name 
de onafhankelijkheid, de beloning en eventuele niet-
controle-werkzaamheden van de Dierenbescherming.

c. Remuneratiecommissie 
Deze commissie adviseert de RvT en bereidt tevens 
besluitvorming in de RvT voor aangaande de volgende 
onderwerpen:
•  vaststellen van een profielschets en selectieprocedure 

voor bestuur en de RvT-leden;
•  bindende voordrachten aan de AV tot benoeming van 

bestuur en RvT-leden;
•  bezoldiging, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en 

overige honorering van het bestuur;
•  uitvoeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met 

het bestuur;
•  jaarlijks evalueren van het functioneren van de RvT;
•  vaststellen van een beoordelingsprocedure en -kader 

voor het bestuur.

1.6 verantwoording 
Jaarlijks legt de RvT verantwoording af over de samen-
stelling en hoofd- en nevenactiviteiten van de leden, 
over vergaderingen en belangrijkste besluiten. Tevens 
wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop 
de kwaliteit van de organisatie gewaarborgd wordt in 
termen van portefeuilles en daarbij behorende compe-
tentieprofielen. Tenslotte bepaalt de RvT aan de hand van 
een evaluatie of het bestuur van de landelijke organisatie 
naar behoren heeft gefunctioneerd.

1.6.1 Samenstelling RvT
De samenstelling van de RvT is in 2011 als volgt:

Voorzitter Mevr. A. Boomsma** 
Vice-voorzitter Dhr. P. Buisman* 
Leden Mevr. drs. A. Christophe
  Dhr. mr. M. de Vries
  Mevr. mr. E.A.M. Donders
  Dhr. dr. ir. E.D. Ekkel
  Dhr. drs. P.W.A. Kasteleyn EMFC RC*
Bestuur Dhr. F.C. Dales

*  tevens leden van de auditcommissie
** tevens leden van de renumeratiecommissie

1.6.2 Rooster van aftreden (RvT)
Het rooster van aftreden ziet er per eind 2011 als volgt uit:

2012 voorjaar Dhr. mr. M. de Vries (niet herkiesbaar)
2012 voorjaar Mevr. drs. A. Christophe (niet herkiesbaar)
2014 voorjaar Dhr. P. Buisman (niet herkiesbaar)
2012 voorjaar Mevr. mr. E.A.M. Donders (herkiesbaar) 
2013 najaar Dhr. dr. ir. E.D. Ekkel (herkiesbaar)
2014 voorjaar Mevr. A. Boomsma (herkiesbaar)
2014 voorjaar Dhr. drs. P.W.A. Kasteleyn EMFC RC  
   (herkiesbaar)

1.6.3 Hoofd- en nevenfuncties leden RvT

• Mevr. A. Boomsma
 Nevenfuncties: 
 - Voorzitter RvT Stichting Wende, Den Haag 

• Dhr. P. Buisman
 Hoofdfunctie: 
 -  Directeur/Eigenaar TDH Consultants BV (Advies, 

Coaching en Training)
 Nevenfuncties: 
 -  Lid Stichtingsbestuur Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (vanaf 16 februari 2011);
 -  Voorzitter van het bestuur van Nardus. Belangenor-

ganisatie voor Uitvaartverenigingen zonder winstoog-
merk. Vertegenwoordiging van 550 verenigingen met 
circa 800 duizend aangesloten leden;

 -  Onafhankelijk voorzitter van de Gezamenlijke Reken-
kamercommissie voor de Gemeenten Schiedam en 
Vlaardingen; 

 -  Vice-voorzitter van de RvT van HCC. Vereniging van 
computergebruikers met ruim 100 duizend leden;

 -  Voorzitter van VVE Residentie Herema. Vereniging 
van eigenaren van een appartementencomplex met 
186 appartementen;

 -  Voorzitter van de Stichting Art-Imaginaire. Non-profit 
organisatie voor opbouw en beheer van een kunstver-
zameling;

 - Overige activiteiten: auteur en publicist. 
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• Dhr. mr. T.T.J. de Groot MRE MRICS
 Hoofdfunctie:
 - CEO/Bestuursvoorzitter Vastned Retail.
 Nevenfuncties:
 - Commissaries bij Cortona Holdings B.V.;
 - Voorzitter van Holland Real Estate Business Club;
 - Commissaris bij Habion;
 - Lid en assessor van RICS Netherlands.

• Mevr. mr. E.G. Pieters
 Hoofdfunctie:
 - Advocaat bij JPR Advocaten te Deventer.
 Nevenfunctie:
 - Bestuurslid De Maatschappij, departement Deventer;
 - Columnist Cobouw;
 -  Lid Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor 

Bouwrechtadvocaten;
 -  Vrijwilliger voor Amnesty International, de Dieren-

bescherming en de Wereldwinkel.

• Dhr. dr. ir. E.D. Ekkel
 Hoofdfunctie:
 - Lector Natuurlijk Gezond Samen-leven; 
 - Hogeschool Docent Dierenwelzijn en Dierethiek. 
 Nevenfuncties:
 -  Voorzitter Vereniging voor Protestants Christelijk 

Primair Onderwijs gemeente Dronten;
 - Lid Ledenraad Rabobank Flevoland;
 - Bestuurslid De Zonnebloem, regio Flevoland;
 - Bestuurslid Stichting Flevolandschap;
 - Lid Raad van Advies IVN Flevoland;
 - Lid Raad van Toezicht Stichting Natuurbeelden;
 - Interim voorzitter CDA Flevoland; 
 -  Lid stichtingsbestuur Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming.

•  Dhr. drs. P.W.A. Kasteleyn EMFC RC 
 Hoofdfunctie:
 -  Senior organisatieadviseur bij Dubois & Co. Register-

accountants.
 Nevenfuncties:
 - Lid redactie Controllersjournaal.

• Dhr. F.C. Dales 
 Hoofdfunctie:
 -  Algemeen Directeur Landelijke Vereniging Dieren-

bescherming (VB)
 - Bestuur Dierenbescherming
 Nevenfuncties:
 -  lid Raad van Toezicht Bibliotheek Service Centrum 

Utrecht 
 -  lid Raad van Toezicht Vereniging Openbaar Onder-

wijs-Facilitair
 - vice voorzitter Eurogroup for Animals

1.6.4 Vergaderingen 

RvT
De RvT heeft in 2011 zevenmaal vergaderd. De algemeen 
directeur/bestuurder, de bestuurssecretaris en de mana-
ger Finance & Control zijn bij elke vergadering aanwezig 
geweest. De heer De Vries is sinds de zomer 2011 afwezig 
wegens ziekte. Eén dag hebben de leden van de RvT een 
zogenoemde beleidsdag en zelfevaluatie gehouden.
Naast de gebruikelijke lopende zaken, zoals de voorbe-
reiding van de AV’s, zijn de volgende besluiten genomen 
en activiteiten uitgevoerd:
•  Vaststellen verantwoordingsverklaring CBF 2010, 

het jaarverslag en jaarrekening VB 2010, het Strate-
gisch Meerjarenplan 2012 - 2015, de notitie ‘Aanpak 
duurzame financiering DB, inclusief de uitwerking 
middels vijf adviezen op de hoofdlijnen financierings-
aanpak, fondsenwerving en bedrijfsvoering, de notitie 
‘Dierinhoudelijk beleid vervoerstaak’ en de notitie 
“Dierenbeschermings centra”;

•  Goedkeuren notitie Functiehuis Afdeling Kantoor 
betaalde medewerkers fase 1, instellen van een Beleg-
gingscommissie Dierenbescherming en het reglement 
Beleggingscommissie, notitie ‘Basispakket gemeenten’ 
tekstueel en het rekenmodel, het onderzoeksrapport 
Blauw over optimale vestigingslocaties, het beleidsplan 
in het wild levende dieren, modelstatuten en -regle-
menten Afdelingen en beoogde modelstatuten en 
- reglementen gelieerde stichtingen, geconsolideerde 
jaarverslag en jaarrekening 2010, jaarplan en begro-
ting 2012.

•  Instemmen met beëindiging van deelname aan de 
CDON, oprichting van de Stichting BLk (inclusief 
bijbehorende Statuten), notitie vervolgstappen naar 
de vorming van een Fonds Professionalisering, conve-
nanten samenwerking Dierenhandhaving en Dieren-
hulpverlening, verlenging van het contract met KPMG 
met diverse fusies en gelieerde Stichtingen. 

Auditcommissie
De Auditcommissie is vijf keer bij elkaar gekomen en 
heeft diverse adviserende activiteiten op het gebied van 
Finance en Control ten behoeve van de RvT voorbereid. 
Naast de gebruikelijke lopende zaken heeft de Audit-
commissie geadviseerd bij de totstandkoming van het 
Treasurybeleid en het Fraude preventiebeleid, alsmede 
de bevindingen van Commissie-Smits. Er is een aanzet 
gegeven om te komen tot centraal vermogensbeheer, 
waarbij duurzaam beleggen een belangrijk criterium  
is. Verder heeft de commissie overleg gehad met de ac-
coun tant van het VB aan de hand van de gepresenteerde 
manage mentletter. Een managementletter is een rapport 
van de externe accountant over zowel de bedrijfs voering 
als over de administratieve organisatie van de organisatie.
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Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie is een keer bij elkaar geko-
men en heeft het evalueren van het functioneren van 
de directeur voorbereid. Ook zijn de uitkomsten van het 
gesprek met de Ondernemingsraad (OR) besproken.

1.6.5 Kwaliteitswaarborg
Voor de leden van de RvT en de algemeen directeur 
worden profielen opgesteld waaraan zij moeten voldoen. 
Tevens worden verschillende portefeuilles onderschei-
den, te verdelen onder de leden. Voor elke portefeuille 
zijn aanvullende competentieprofielen opgesteld. 
Daarnaast is vastgesteld dat de persoonsgebonden ken-
merken (bijvoorbeeld man/vrouwverhouding, leeftijd en 
sociale achtergrond), functiegebonden kenmerken en 
maatschappelijke netwerken zo breed en divers dienen te 
zijn als passend is binnen het doel en de identiteit van de 
Dierenbescherming. Voorgaande waarborgt dat het toe-
zicht dat de RvT uitoefent de kwaliteit heeft die vereist is 
voor een toezichthoudend orgaan van een organisatie als 
de Dierenbescherming.
Ook voor de algemeen directeur is een profielschets uit-
gewerkt. In deze profielschets is een viertal kenmerken 
gedefinieerd, te weten: bevlogenheid en deskundigheid, 
leiderschap, managementkwaliteiten en externe relaties /
netwerkkwaliteiten. Per kenmerk zijn competenties 
gede finieerd waaraan voldaan moet worden. Voorgaande 
waarborgt dat de algemeen directeur de kwaliteit heeft 
die is vereist voor het bestuur van een organisatie als de 
Dierenbescherming.

1.6.6 Evaluatie 

Functioneren van het bestuur c.q. algemeen directeur
Het functioneren van het bestuur c.q. de algemeen 
directeur wordt jaarlijks uitgebreid geëvalueerd door de 
Remuneratiecommissie. Afgesproken is dat elk jaar aan 
de hand van targets en behaalde resultaten een evaluatie 
plaatsvindt. Ook de RvT evalueert haar eigen functio-
neren jaarlijks. De uitkomsten van de evaluaties worden 
gebruikt bij de aanscherping van ontwikkelpunten, 
reglementen en dergelijke.
In 2011 heeft de algemeen directeur/het bestuur de 
opdracht om de informatieverschaffing naar gelederen 
toe verder te verbeteren en om meer nadruk te leggen 
op strategische posities en processen, met de focus op 
interne en externe risico’s. Tenslotte zal meer duidelijk-
heid moeten ontstaan over de rolverdeling van de ver-
schillende organen binnen de Dierenbescherming.
De RvT is van mening dat de algemeen directeur/het 
bestuur in voldoende mate gehandeld heeft in het kader 
van bovenstaande opdracht.

Scheiding besturen en toezicht houden
Voorgaande afspraken waarborgen dat de werkwijze van 
RvT en bestuur en hun verdeling van taken, bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden, evenals de jaarlijks 
evaluaties, leiden tot zelfreflectie, toetsing en verbete-
ringen. De RvT is van mening dat in het verslag wordt 
voldaan aan het principe van “scheiding van bestuur en 
toezicht houden”.

Optimale besteding van middelen
De organisatie werkt continu aan een optimale besteding 
van middelen, zodat effectief gewerkt wordt aan het 
realiseren van de doelstellingen. In het kader hiervan 
worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

•   Meerjarenplan/jaarplannen 
  De Dierenbescherming werkt met een meerjarenplan 

dat tussentijds verder vorm krijgt in jaarplannen. In 
2011 is het nieuwe meerjarenplan 2012 – 2015 vast-
gesteld. Belangrijk is om hierin concrete en meetbare 
doelstellingen te realiseren.

  Aan de hand van het meerjarenplan wordt jaarlijks 
een jaarplan gemaakt. Daarin staat helder omschreven 
welke activiteiten dat jaar worden gerealiseerd. Het 
jaarplan wordt vertaald in een financiële jaarbegro-
ting, die als leidraad dient voor een beheersbare uitvoe-
ring van activiteiten. De begroting geeft inzicht in de 
bestedingen aan de kerntaken en de bedrijfsvoering 
van de Dierenbescherming. Elk jaarplan, met bijbe-
horende begroting, wordt vertaald in budgetten. De 
groep Finance en Control (F&C) bewaakt de voortgang 
door maandelijkse analyses. Deze analyses worden 
via (financiële en niet-financiële) rapportages gerap-
porteerd en besproken in het managementteam. Dit 
zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering beheersbaar blijft 
en, indien nodig, tijdig bijstelling van activiteiten en/of 
budgetten plaatsvindt.

• Verantwoording
  De directeur legt per kwartaal verantwoording af aan 

de RvT. Dit betreft zowel een financiële als een kwali-
tatieve verantwoording. 

  In de Auditcommissie worden de kwartaalrapportages 
besproken. De Auditcommissie richt zich op de 
kwaliteit van de interne en externe rapportage, de 
effectiviteit van interne controles en het functioneren 
van de externe accountant. De Auditcommissie komt 
ten minste vier keer per jaar bijeen. Hierbij worden de 
directeur, de manager F&C en periodiek de externe ac-
countant uitgenodigd. 

  In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over 
de financiële realisatie van het voorgaande jaar. Voor 
deze verslaglegging worden de richtlijnen van de RJ650 
voor fondsenwervende instellingen gevolgd.
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Met de hierboven genoemde verantwoording van beste-
ding van middelen uitgaande van een meerjarenbeleids-
plan, jaarplannen, projecten en het eigen maken van 
projectmatig creëren in de gehele organisatie, komt de 
Dierenbescherming tot een hoge mate van efficiency en 
effectiviteit.
De RvT is van mening dat in het verslagjaar voor een 
belangrijk deel voldaan is aan het verantwoorden van 
het principe “optimale besteding van middelen”. Met 
een verdere verbetering van het toezicht op concrete en 
meetbare doelstellingen wordt rekening gehouden in het 
jaarplan 2013 en het volgende meerjarenplan.

Relaties met belanghebbenden
De Dierenbescherming hecht vanaf haar oprichting grote 
waarde aan goede contacten met haar belanghebbenden 
en propageert de dialoog ten einde haar doelstellingen te 
bereiken. Gezien de diversiteit van de organisatie kent de 
Dierenbescherming een groot aantal belanghebbenden. 
Elk daarvan wordt op een eigen, gepaste wijze bediend. 
Goede communicatie - door middel van onder andere 
onze website - met iedereen die het werk van de Dieren-
bescherming ondersteunt en mogelijk maakt is van groot 
belang. Ook is het zaak om duidelijk aan te geven waar 
en op welke manier belanghebbenden ideeën, wensen en 
klachten kwijt kunnen.

Vanzelfsprekend zijn dieren de belangrijkste belangheb-
benden van de Dierenbescherming. Echter, om haar 
doelen te bereiken onderscheidt de Dierenbescherming 
in willekeurige volgorde de volgende belanghebbenden: 
•  Leden: ontvangen viermaal per jaar het kwartaalblad 

Dier en daarnaast in veel gevallen een afdelingsblad. 
Verder ontvangen zij fondsenwervende mailings; de 
frequentie hiervan wordt naar believen bijgesteld.

•  Donateurs: ontvangen eenmaal per jaar het kwartaal-
blad Dier en fondsenwervende mailings; de frequentie 
hiervan wordt naar believen bijgesteld.

•  Publiek: op deze groep richt de Dierenbescherming 
zich met fondsenwerving, maar ook met voorlich-
ting, acties en campagnes. Tevens kan men zich gratis 
abonneren op de digitale, maandelijkse nieuwsbrief 
Dierenm@il, om zo op de hoogte te blijven van de laat-
ste ontwikkelingen bij de Dierenbescherming.

•  Pers: de Dierenbescherming heeft twee persvoorlich-
ters in dienst om deze groep te bedienen. Zo worden 
regelmatig persberichten uitgegeven.

•  Politiek (Europees, landelijk, regionaal en lokaal): op 
Europees niveau is Eurogroup for Animals (waar de 
Dierenbescherming lid van is) actief, landelijk is een 
eigen lobbyist actief; op gemeentelijk niveau opereert 
een medewerker in samenwerking met de lokale 
afdelingen om verbetering van het dierenwelzijn op 
lokaal niveau te bewerkstelligen. Tenslotte is voor veel 
afdelingen de gemeente een opdrachtgever voor het 

leveren van diensten op het gebied van kerntaak 1. 
•  Bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, brancheverenigingen 

e.d.: diverse beleidsmedewerkers die elk op hun eigen 
beleidsterrein onder meer overleggen, congressen 
bijwonen en lezingen geven teneinde de doelstellingen 
van de Dierenbescherming te bevorderen.

•  Afdelingen: worden geïnformeerd via Extranet, de 
maandelijkse digitale nieuwsbrief @penstaartjes, het 
afdelingsmagazine Kop & Staart, een tweewekelijkse 
mailing en de AV’s. Daarnaast heeft het VB diverse 
medewerkers in dienst die de afdelingen ondersteu-
nen, zoals de helpdeskmedewerkers van het Con-
tactcenter voor algemene vragen, de medewerker 
Twinfield voor ondersteuning van het gebruik van het 
boekhoudpakket, de landelijke collectecoördinator en 
de medewerkers Bestuur & Organisatie voor ondersteu-
ning bij het regionaliserings- annex fusieproces. 

•  Asielen: gelieerde asielen worden geïnformeerd via 
Extranet, een aparte asielensite en een tweewekelijkse 
mailing. Daarnaast kent de Dierenbescherming de 
Erkenningsregeling asielen, ons keurmerk voor asielen. 
De medewerker van de Erkenning ondersteunt alle 
asielen die in dit traject meelopen. Verder is de groep 
Dierenhulp en Toezicht (D&T) er ook voor algemene 
vragen van asielen. Voor meer beleidsmatige vragen is 
er de beleidsmedewerker D&T.

•  Melders: mensen die een melding van verstoord dieren-
welzijn doen bij de LID. Voor afhandeling van deze 
meldingen is een procedure.

•  Klagers: volgens de klachtenprocedure van de Dierenbe-
scherming kunnen klagers hun klacht indienen bij de 
klachtenbehandelaar – zowel per post als via internet 
– dan wel de lokale afdelings-/regioklachtencommis-
sie. Indien hun klacht ongegrond of niet-ontvankelijk 
wordt verklaard, kunnen zij tegen deze uitspraak in 
beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Over de 
binnengekomen klachten wordt sinds eind 2010 per 
kwartaal gerapporteerd, opdat er extra inzicht is in 
mogelijke verbeteringen voor de Dierenbescherming.

•  Vrijwilligers: binnen het vrijwilligersbeleid van de 
Dierenbescherming stelt de vereniging ter ondersteu-
ning van de (vrijwillige) afdelingsbestuurders modellen 
beschikbaar voor bijvoorbeeld kascommissieverslagen, 
statuten en dergelijke. Daarnaast biedt de Dieren-
be scherming opleidingen voor vrijwilligers, zoals 
afdelings inspecteurs en hondentrainers.

•  Medewerkers, zowel landelijk als lokaal: medewerkers van 
het VB en de LID vallen onder de CAO Ziekenhuizen. 
Betaalde krachten van de lokale afdelingen zijn ook bij 
deze eenheden in dienst. Wel coördineert het VB het 
Koplopersoverleg, bedoeld voor kennisoverdracht en 
kennisuitwisseling tussen afdelingen.

•  Sponsors: de Dierenbescherming heeft een relatie met 
verschillende sponsors, waarvan de Nationale Postcode 
Loterij de belangrijkste is.
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De Dierenbescherming monitort en evalueert haar com-
municatiemiddelen op hun effect en bereik, opdat deze 
middelen nog beter afgestemd kunnen worden op de 
doelgroepen. De RvT is van mening dat in het verslagjaar 
op een goede wijze inhoud gegeven is aan het optima-
liseren van de omgang met belanghebbenden en dus ook 
aan het principe “omgaan met belanghebbenden”. 

Belangenverstrengeling
Er zijn in 2011 geen meldingen geweest van mogelijke  
belangenverstrengeling bij een bestuurder, noch van 
transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuur-
ders, toezichthouders en/of externe accountant speelden 
of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vere-
niging en/of betreffende bestuurders, toezichthouders 
en/of externe accountant. 
De RvT spreekt zijn waardering uit voor de inzet en 
betrokkenheid van de vele vrijwilligers, bestuurders en 
betaalde krachten van de Dierenbescherming. Samen 
bereiken wij de doelstellingen van de Dierenbescherming 
en dragen wij bij aan de verbetering van dierenwelzijn.

De Raad van Toezicht,
Den Haag, 3 oktober 2012. 

Mevr. A. Boomsma
Voorzitter 

Dhr. P. Buisman
Vice- voorzitter 

Dhr. mr. T.T.J. de Groot MRE MRICS
lid 

Mevr. mr. E.G. Pieters
lid 

Dhr. dr. Ir. E.D. Ekkel
lid

Dhr. drs. P.W.A. Kasteleyn EMFC RC
lid

De bestuurder,

Dhr. F.C. Dales
Algemeen directeur/ Bestuurder
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2. De organisatie

2.1 algemeen 
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 
(de Dierenbescherming) is met circa 200 duizend leden 
en donateurs, duizenden actieve vrijwilligers en tiental-
len lokale afdelingen de grootste organisatie van ons 
land die opkomt voor de belangen van alle dieren. 
Door op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, 
maar ook in samenwerking met EfA in Europa te ijveren 
voor verbetering van overheidsbeleid en wetgeving op 
het gebied van dierenwelzijn. Door de vee-industrie aan 
de kaak te stellen en initiatieven te ondersteunen of te 
ontplooien; denk aan het BLk, dat aanzet tot diervrien-
delijker consumentengedrag. Door dierenmishandeling 
en -verwaarlozing aan te pakken met behulp van onze 
eigen Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 
(LID). Of door hulp te bieden aan dieren in nood, zoals 
het jaarlijks vervoeren en opvangen van tienduizenden 
‘dakloze’ huisdieren. 
Dat gebeurt in de asielen en ambulances, die een relatie 
hebben met de Dierenbescherming. Tot slot geeft de 
Dierenbescherming voorlichting over diervriendelijk-
heid. Ook aan de jeugd; bijvoorbeeld met les- en spreek-
beurtpakketten en met de jeugdclub Kids for Animals. 
De Dierenbescherming draagt het keurmerk van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF-Keur) voor goede 
doelen.

2.1.1 Uitgangspunten en doelstelling
De Dierenbescherming gaat bij haar belangenbehar-
tiging uit van de eigenwaarde van het dier, los van de 
nutswaarde die het dier voor mensen bezit. Dieren 
behoren met respect behandeld te worden als zelfstan-
dige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. 
Daarnaast zijn vooral de gezondheid en het welzijn van 
het individuele dier van groot belang.
Met dit uitgangspunt, de erkenning van de intrinsieke 
waarde of eigenwaarde van dieren, komt de Dierenbe-
scherming actief op voor de belangen van alle dieren. 
Het doel is een diervriendelijke maatschappij waarin 
mens en dier in harmonie met elkaar leven. Dit komt  
tot ui ting in onze visie en missie. 

2.1.2 Visie en Missie
De Dierenbescherming heeft als visie dat de mens in 
de samenleving duurzame invulling geeft aan welzijn, 
gezondheid en integriteit van ieder dier. 
De Dierenbescherming ziet het als haar missie om 
dieren te beschermen door het verlenen van noodhulp, 
het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de 
samenleving.

2.1.3 Beleidsterreinen en kerntaken
De Dierenbescherming heeft solide standpunten en zet 
zich daar voor in. De standpunten hebben betrekking op 
de volgende beleidsterreinen:
•  Gezelschaps- en recreatiedieren, waaronder huisdieren-

bezit en opvang, agressieve honden, handel in exoten, 
dieren in dierentuinen, vermaak en sport met dieren;

•  Veehouderij, waaronder huisvesting, transport, bedwelmen 
en doden van varkens, runderen, pluimvee, vissen, 
konijnen, kalkoenen en struisvogels;

•  Dierproeven en biotechnologie, waaronder kloneren,  
genetische manipulatie, xenontransplantatie en paten-
tering;

•  In het wild levende dieren, waaronder jacht en grote  
grazers

De Dierenbescherming behartigt de belangen in de vorm 
van vier kerntaken:
	 1.	Dierenhulp	
	 2.	Toezicht	dierenwelzijn	
	 3.	Voorlichting
	 4.	Beleidsbeïnvloeding	

2.1.4 Werkwijze
Om haar doelstellingen te bereiken zoekt de Dierenbe-
scherming de dialoog. Zo is zij voortdurend in gesprek 
met overheid, politiek, bedrijfsleven en andere belan-
genorganisaties. In die dialoog probeert de Dieren-
bescherming haar gesprekspartners te overtuigen met 
argumenten gebaseerd op feiten, wetenschappelijke 
inzichten en ethische overwegingen. De Dierenbescher-
ming heeft erkende deskundigheid op het gebied van 
dierenwelzijn. Vanuit die deskundigheid stellen wij 
structurele en haalbare oplossingen voor. Zo nodig zet de 
Dierenbescherming haar mening kracht bij door actie te 
voeren. Meestal op ludieke wijze, soms wat meer con-
fronterend.

2.1.5 Organisatievorm en organogram
Zoals in het vervolg weergegeven bestaat de Dieren-
bescher ming per 2011 uit het Verenigingsbureau waar-
onder de LID en 33 regionale Afdelingen. Bij steeds 
scherper en veeleisender richtlijnen en regelgeving 
professionaliseert de Dierenbescherming zich verder om 
haar kerntaken zowel landelijk als regionaal en lokaal 
optimaal en meer uniform te kunnen uitvoeren. Dit 
wordt mogelijk door regionalisering van lokale afdelin-
gen, uniforme beleid- en planvorming en het inrichten 
van de nieuwe, grotere afdelingen met een aantal cru-
ciale betaalde krachten.
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Toelichting
Het hoogste orgaan van de Dierenbescherming is de Algemene Vergadering (AV). De AV komt twee keer per 
jaar bijeen. Op een AV worden zaken besproken die gaan over de organisatie en beleid. Het bestuur, leden 
van de Raad van Toezicht, functionarissen van het VB en Landelijke Inspectiedienst en afgevaardigden van de 
afdelingen hebben toegang tot de AV. De Raad van Toezicht (RvT) legt verantwoor ding af over de wijze waarop 
de kwaliteit van de organisatie gewaarborgd wordt en evalueert of het bestuur van de landelijke organisatie naar 
behoren heeft gefunctioneerd. De RvT komt circa 6 keer per jaar bijeen. De bestuurder/ algemeen directeur 
heeft de leiding over de gehele Dierenbescherming, waaronder het VB, de LID, en Afdelingen.

2.2 risicobewaking
In jaarplannen worden doelstellingen verwoord,  
die zich kunnen uitstrekken over kortere of langere 
periodes. Onvoorziene omstandigheden kunnen er  
echter toe leiden dat de gedefinieerde doelstellingen  
niet gerealiseerd worden. De Dierenbescherming 
onderkent dit risico en treft maatregelen op basis van 
het interne beheerssysteem. De Dierenbescherming 
werkt continu aan verbetering van de administratieve 
organisatie en interne beheersing, brengt periodiek 
risico’s in kaart. De voornaamste aandachtsgebieden 
zijn juridische zaken, personeelszaken, verzekeringen, 
fraudebewaking, liquiditeitsbewaking en bouwrisico.  
Hierover wordt meer uitleg gegeven in Hoofdstuk 5 ver-
slag centrale diensten.

2.3 organisatieontwikkeling en resultaten	
Met het grootschalige professionalisering- en regiona-
liseringproject PRO DIER heeft de Dierenbescherming 
een krachtige, professionele en zichtbare organisatie 
gecreëerd. Voor het gehele ontwikkelingtraject is een 
tijdspad bepaald van vijf jaar (2007 - 2012). 

2.3.1 Plan organisatie
Als laatste jaar van PRO DIER heeft het jaar 2011 in het 
teken gestaan van verdere regionalisering en de opstart 
van professionalisering. Dit betekent: ondersteuning op 
maat en ontwikkeling van kaders voor de Afdelingen, 
zoals scenario’s voor organisatorische en bestuurlijke 
vormgeving. Deze kaders zijn van belang voor de inrich-
ting van de Afdelingen. 
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Ook het vastgestelde interventiebeleid binnen PRO DIER 
is van belang, om te voorkomen dat er afdelingen uit 
onwil niet meegaan in de nieuwe constellatie. Vanuit de 
landelijke organisatie is door inzet van extra middelen 
(o.a. mens en budget) een actieve bijdrage geleverd aan 
de professionalisering van de afdelingen, zowel op de 
kerntaken als op de bedrijfsvoering.
Het streven is geweest om per eind 2011 twintig region-
ale afdelingen te vormen. Hiertoe is zo veel mogelijk 
ondersteuning op maat gegeven bij de fusieprocessen. Re-
gioconsulenten hebben een overkoepelende rol vervuld. 

2.3.2 Activiteiten en resultaten op organisatorisch niveau

Financiering, statuten, kwaliteit van bestuur en communicatie 
De volgende ambities zijn in 2011 gerealiseerd:
•  Afdelingen die geen middelen hebben om een beroeps-

kracht te financieren hebben een beroep kunnen doen 
op het PRO DIER-fonds. Deze beroepskrachten zijn in 
dienst van het VB getreden, waarbij met de betrokken 
afdelingen een samenwerkingscontract is afgesloten. 
Toekenning van aanvragen via het fonds heeft tot 20 
(hernieuwde) arbeidsovereenkomsten in de afdelingen 
geleid;

•  De modelstatuten en reglementen voor afdelingen zijn 
herzien en per AV in juni 2011 vastgesteld. In novem-
ber 2011 zijn daarop amendementen aangenomen. De 
beoogde modelstatuten voor gelieerde stichtingen zijn 
ook aangenomen, de implementatie is gepland voor 
2013 en verder.

•  De vernieuwing van de statuten van het VB is in 2011 
gestart. De aanpassing van de statuten van de LID is 
uitgesteld vanwege de komst van de dierenpolitie en de 
toen nog onbekende effecten daarvan op de LID. 

•  Kwaliteit van bestuurders is in 2011 een belangrijk 
aandachtspunt geweest. Waar nodig is ondersteuning 
gegeven bij de werving en selectie. De profielen voor 
afdelingsbestuurders zijn toegepast bij de werving van 
nieuwe bestuursleden; dit heeft mede geleid tot aan-
was van nieuwe, hoogopgeleide bestuursleden. Voor 
nieuwe medewerkers en bestuursleden is een inwerk-
pakket beschikbaar. 

•  In dit laatste jaar van PRO DIER is drie keer een editie 
van PRO DIER Nieuws uitgebracht. Daarnaast is inten-
sief over PRO DIER bericht op Extranet. Evenals in 2010 
is in het eerste halfjaar een PRO DIER-werkdag geor-
ganiseerd met een centraal thema en workshops.

Regionalisering
De Dierenbescherming heeft zich in 2011 zowel op lan-
delijk als op regionaal en lokaal niveau verder ontwik-
keld. In het land is wederom een belangrijke regionali-
sering- en professionaliseringsslag gemaakt, die er toe 
heeft geleid dat het aantal afdelingen in 2011 van 49 
naar 33 is gedaald. Dit proces gaat door tot het beoogde 
aantal van 20 afdelingen in 2012 is bereikt. Deze grotere 
afdelingen voeren in hun regio op professionele wijze de 
kerntaken van de Dierenbescherming uit. Een vijfjaren-
overzicht geeft het volgende beeld.
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Professionalisering
De bevindingen van Commissie Smits hebben geleid 
tot de notitie Op weg naar één professionele Dierenbe-
scherming: integrale aanpak van de bedrijfsvoering, die is 
vastgesteld op de AV van juni 2011. 
De evaluatie van het traject PRO DIER is in gang gezet 
en tot en met het niveau van documentenonderzoek 
afgerond. De volledige evaluatie vindt in het tweede half-
jaar van 2012 plaats. 
In totaalbeeld kan worden gesteld dat de professionalise-
ring in 2011 niet is afgerond, dat was ook niet de inzet. 
Wel zijn verschillende samenwerkingsvormen opgestart; 
instrumenten hebben hun weg gevonden naar de afde-
lin gen. De daadwerkelijke samenhang, een gedeeld 
beeld van hoe dit bijdraagt aan de doelstellingen van de 
Dierenbe scherming, te bereiken via de afdelingen, is er 
nog niet. 
De professionalisering heeft geleid tot een andere verde-
ling van taken en groepen op het VB. De aansluiting 
tussen de afdelingen en het VB is niet uitgewerkt, de 
synergie samen daarin vinden is de volgende uitdaging 
na PRO DIER.

2.3.3 Rollenverdeling
Tijdens PRO DIER is aangescherpt dat de uitvoering van 
de kerntaken Dieren(nood)hulp en Toezicht dierenwel-
zijn bij de afdelingen ligt en het VB hierbij ondersteunt 
in kennis en instrumenten. Kerntaak 3 en 4 staan in het 
teken van kerntaken 1 en 2 totdat deze zijn uitontwik-
keld in de afdeling.

2.3.4 Specialisatie
De Dierenbescherming heeft zich verder ontwikkeld als 
specialist als het gaat over het inzetten van kennis en 
het ontwikkelen van instrumenten die strikt verband 
houden met dierenwelzijn enerzijds en anderzijds gaat 
het om zaken op het terrein van organisatie en bedrijfs-
voering, zoals de uitwerking van de processen voor 
toezicht, dieren(nood)hulp of gemeentelijk ijkmodel voor 
wat betreft wettelijk taken.
Om synergie tussen deze specialisaties verder te veran-
keren is de groep Bestuur en Organisatie (B&O) ingericht. 

2.3.5 PRO DIER in de lijn
Per 2011 zijn de verantwoordelijkheden volgend uit 
PRO DIER ‘in de lijn’ gezet. De belangrijkste producten 
worden in het vervolg benoemd die in 2011 zijn 
opgeleverd en/of ingericht:
•  Servicepakket RABO; Handboek AO-IB;
•  Functieprofielen bestuurders en Functiehuis 

Afdelingen;
•  Nieuwe afdelingstatuten en een gestandaardiseerd 

format voor het jaarplan;
•  E-module voor dierenwelzijn; instrumenten ter 

beoordeling van dierenwelzijn;

•  Quickscan fondsenwerving en fondsenwerversoverleg;
•  Producten- en dienstenboek voor gemeenten en Streef-

doelen en richtlijnen DBC.

2.3.6 Meldkamer
De meldkamer van de LID is gesplitst in een handhaving-
deel dat bij de LID bleef, en een privaat deel dat naar 
de Dierenbescherming is overgegaan. Per 15 november 
is het centrale meldnummer voor verwaarlozing en 
mishandeling van de Dierenbescherming gesloten, 
omdat 144 is geopend bij het KLPD. De eerstelijnfunctie 
is daarmee veranderd in de tweedelijnfunctie: via 144 
worden meldingen die voor afdelingen zijn bedoeld, naar 
het Vertrouwensloket uitgezet. Het Vertrouwensloket zet 
door naar afdelingen. De ‘meldkamerfunctie’ bij de LID 
is nu aanspreekpunt voor de dierenpolitie.

2.3.7 Contact Center
De Dierenbescherming wilde in 2011 haar klantcon-
tacten verder professionaliseren in een Contact Center. 
De bestaande loketten ledenadministratie, publieks-
voorlichting en Helpdesk AenA werden samengevoegd, 
waardoor er slagvaardiger, efficiënter en flexibeler 
gewerkt kan worden. Door ze samen te voegen kan er 
gestuurd worden op kwaliteit van de informatievoorzie-
ning, gesprekstijden, afhandeltijden, gespreksredenen en 
het upgraden van klantcontacten. Het Contact Center is 
ondergebracht bij het Verenigingsbureau.

2.4 maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)	
De Dierenbescherming neemt de verantwoordelijkheid 
voor de effecten van de organisatieactiviteiten, waar-
bij bewuste keuzes worden gemaakt om een balans te 
bereiken tussen mensen, milieu en doelstellingen. De 
Dierenbescherming gaat nog een stapje verder door zich 
te richten op nieuwe marktkansen, zoals het BLk, het 
Pedigree Adoptie Plan en deelname aan de Eerlijke Bank-
wijzer.
De Dierenbescherming werkt aan verankering van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
binnen de organisatieprocessen. Zaken als duurzaam 
inkoopbeleid van onder andere energie en diensten als 
ook het beheer van een groen wagenpark behoren tot de 
aandachtsgebieden. De Dierenbescherming heeft tevens 
een duurzaam beleggingsbeleid, wat sinds 2010 wordt 
toegepast.

2.5 Klachtenafhandeling
De Dierenbescherming maakt voor de afhandeling van 
klachten gebruik van een landelijke klachtenprocedure. 
Klachten die vallen onder het Reglement klachten- en ge-
schillenprocedure Dierenbescherming worden conform 
deze procedure afgehandeld. De Dierenbescherming 



Dierenbescherming  Jaarverslag 2011 17

neemt klachten serieus en ziet klachten als signaal om 
de bedrijfsvoering verder te verbeteren.

2.5.1 Rapport klachtencoördinator
In 2011 zijn 304 schriftelijke klachten door de klachten-
coördinator van de Dierenbescherming in behandeling 
genomen. Indien klachten geen betrekking hadden op 
de Dierenbescherming werd de klager hierover geïnfor-
meerd en op het juiste loket gewezen. 
Per 1 januari 2011 is een nieuw klachtenreglement van 
kracht geworden. Met dit reglement wordt getracht om 
de afhandeling van klachten vaker op een informele  
wijze te laten plaatsvinden (uitleg ter plaatse). Daar-
naast is de werkwijze van de klachtenafhandeling in de 
loop van 2011 verder verbeterd door altijd het principe 

Organisatieonderdeel Absoluut Percentage

Afdelingen 135 44%

LID 47 15%
VB 122 41%
Totaal 304 100%

verDelIng van KlaCHTen per onDerDeel 
van De DIerenbesCHermIng (2011)

Categorisering Absoluut Percentage

Administratie niet in orde 10 4%

Opzegging met opmerking 10 4%

Bereikbaarheid, dienstverlening 8 3%

Financieel beleid 11 5%

Commercieel beleid 48 21%

Beleid afd, asiel, DB, LID 25 11%

Communicatie 31 13%

Verzoek kostenteruggave 2 1%

Niet eens met bestuur 8 3%

Behandelen (zwerf)dieren 17 7%

Behandeling vrijwilligers 17 7%

Gedrag vrijwilliger 5 2%

Melding 16 7%

Melding - niet (goed) afhandelen 28 12%

Totaal 236 100%

verDelIng van KlaCHTen naar CaTegorIe 
(Q2 T/m Q4 2011)

van hoor en wederhoor toe te passen. Op basis hiervan 
wordt de klacht beantwoord. Tevens is vanaf het tweede 
kwartaal (Q2) beoordeeld of een klacht gegrond, onge-
grond dan wel niet-ontvankelijk was1. Gemiddeld 30 
procent van de klachten in Q2 t/m Q4 van 2011 was ge-
grond. Eens per kwartaal is over de klachtenafhande ling 
gerappor teerd aan de RvT. Hieronder is een verdeling 
van klachten naar onderdeel van de Dierenbescherming 
gemaakt. 

Vanaf Q2 van 2011 is een nog meer gecategoriseerde 
indeling gemaakt van de klachten. Hieronder zijn deze 
categorieën met aantallen en percentages weergegeven. 
Verdeling van klachten naar categorie (Q2 t/m Q4 2011):

1: De klachtencoördinator bepaalt aan de hand van de feiten en op basis van hoor en wederhoor of een klacht gegrond, ongegrond dan wel niet-ontvankelijk is. 
Ongegrond is een klacht wanneer deze niet terecht/juist is. Niet-ontvankelijk betreft een mening van een klager.
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Klachten worden door de Dierenbescherming gezien als 
een signaal van de klant. De Dierenbescherming doet 
haar voordeel met deze signalen. De klacht wordt altijd 
naar (het management van) de beklaagde gestuurd en 
waar nodig zal naar aanleiding hiervan ingegrepen 
worden door het management. Indien er sprake is van 
meerdere klachten binnen een bepaalde categorie of 
over een bepaald organisatieonderdeel wordt gekeken of 
er procesverbetering mogelijk is; hierover wordt advies 
gegeven.

2.5.2 Rapport Commissie van Beroep
Dit jaarverslag vloeit voort uit artikel 13, vijfde lid, 
van het Reglement klachtenprocedure Nederlandse 
Vereni ging tot Bescherming van Dieren en wordt jaar-
lijks voor 1 april overhandigd aan het bestuur van de 
Dierenbescher ming.

Algemeen
De Commissie van Beroep is geïnstalleerd op 15 mei 
2011, en bestaat uit drie leden
• De heer B.C. Oudmayer (voorzitter);
• Mevrouw H.C. Lagrouw (secretaris);
• De heer R. van Gooswilligen.

De commissie is twee keer formeel bijeengekomen voor 
kennismaking, introductie en bespreking van opera-
tionele principes. De commissie baseert zich op het 
Reglement Klachten- en Geschillen Procedure Dierenbe-
scherming, zoals vastgesteld door de RvT op 27 oktober 
2010.

Behandelde beroepszaken
Er zijn in 2011 geen klachten of geschillen bij de Com-
missie aangemeld.

2.6 Inzet van (financiële) middelen

Huisvestingskosten
Dankzij het samenvoegen van de LID en het VB zijn 
de huisvestingskosten in het 2011 12,6 procent lager 
uitgevallen dan in 2010. De totale huisvestingskosten 
Dierenbescherming bedragen 2,7 miljoen euro.

2.7 vooruitblik organisatie

Organisatieontwikkeling
Voortvloeiend uit PRO DIER is in 2011 het organisatie-
ontwikkelingtraject voor de organisatie verder in gang 
gezet. Doel van dit traject is dat de Dierenbescher ming 
structureel bijdraagt aan een beter dierenwelzijn door 
vanaf 2012 op alle niveaus het maximale potentieel in te 

zetten op alle kerntaken van de Dierenbescherming. 
Met het maximale potentieel wordt bedoeld dat we 
zowel uit de organisatie (structuur en middelen) als uit 
mensen het maximale naar boven halen. Dat betekent 
dat talent aangesproken wordt, competenties ontwikkeld 
worden en de organisatie een dusdanige inrichting krijgt 
dat doelmatigheid én doeltreffendheid verder worden 
verbeterd. Het centrale thema voor 2012 is “kwaliteitsver-
betering van de Dierenbescherming”.

Ondersteunende en facilitaire diensten
Door ondersteunende en facilitaire diensten te centra-
liseren wordt meer focus gelegd op het uitvoeren van 
onze kerntaken binnen de organisatie. Het centraliseren 
van deze diensten betekent op langer termijn kosten-
reductie en tijdsbesparing. In 2012 wordt verder bekeken 
voor welke diensten van de landelijke organisatie (denk 
aan HRM, juridische ondersteuning, financiële admin-
istratie, administratieve organisatie & interne beheer-
sing (AO-IB), informatie- en communicatietechnologie 
(ICT)) standaard servicepakketten en zo nodig maatwerk 
geleverd kunnen worden.

Overlegstructuur
De Dierenbescherming heeft gewerkt aan een scherpere 
en heldere organisatiestructuur, waarbij het aantal 
entiteiten is afgenomen. Door de (be)sturing en besluit-
vorming in de organisatie te veranderen, kan de Dieren-
bescherming slagvaardiger en betekenisvoller (voor de 
maatschappij) worden. Allereerst wordt een landelijke 
overlegstructuur ingevoerd. In het overleg worden 
ervaringen uitgewisseld en onderwerpen besproken die 
voor de Dierenbescherming en de samenwerking tussen 
afdelingen en VB van belang zijn. In 2011 zijn reeds de 
koplopersoverleggen tussen bestuur en managers en 
coördinatorenoverleggen op deelterreinen gerealiseerd. 
Voor de meer financiële en hiermee verband hebbende 
bedrijfsmatige zaken zijn ook de voorzitters- en penning-
meestersoverleggen in het leven geroepen. Het overleg 
voor coördinatoren van kerntaken 1 en 2, kerntaken 
3 en 4 en vrijwilligerscoördinatoren wordt opgestart. 
Verder wordt naar het besturingsconcept van de nieuwe 
organisatie gekeken. Rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden per entiteit en de onderlinge verbanden 
met elkaar moeten helder worden.
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3. verslag kerntaken

3.1 algemeen 
De Dierenbescherming is anno 2011 dé autoriteit op 
het gebied van dierenwelzijn en geniet veel vertrouwen 
van het Nederlands publiek. Vanuit dit vertrouwen 
strijdt de Dierenbescherming voor een diervriendelij-
ker samen leving en tegen dierenmishandeling en zet 
zij zich in voor het verbeteren van dierennoodhulp. 
Tevens oefent de organisatie invloed uit op beleidsma-
kers, ondernemers en consumenten, met als doel hen 
bewuster keuzes te laten maken en vaker te laten kiezen 
voor diervriendelijker alternatieven.
Ook in 2011 is een aantal klinkende resultaten behaald. 
Die benoemen we in termen van winst voor het dieren-
welzijn, van agendasetting en van bewustwording. Maar 
ook als het gaat om winst voor het merk ‘Dierenbescher-
ming’ streven we naar versteviging van onze basis, opdat 
we een krachtiger vuist kunnen maken.

3.2 Dierenhulp en Toezicht dierenwelzijn
De kerntaak Dierenhulp is verbonden aan de kerntaak 
Toezicht dierenwelzijn door de twee kerntaken samen te 
voegen in één groep inclusief de LID. Dierenhulp betreft 
alle handelingen die nodig zijn ten behoeve van één 
of meer recreatie- of gezelschapsdieren of in het wild 
levende dieren waarvan het welzijn door onvoorziene 
omstandigheden en/of in extreme omstandigheden is 
aangetast of redelijkerwijs aangetast dreigt te worden. 
In principe is de zorg reactief. De kerntaak Toezicht 
dierenwelzijn is zowel preventief als repressief van aard. 
Op basis van vastgestelde normen en criteria wordt toe-
zicht gehouden op het welzijn van gezelschapsdieren en 
hobbymatig gehouden landbouwdieren. Preventie moet 
dierenleed voorkomen: dat kan door samenwerking met 
sociale partners, voorlichting en het stimuleren van 
burgerparticipatie.
Elke schakel in de keten van Dierenhulp en Toezicht 
dierenwelzijn is van belang: melding, aannemen van de 
melding, uitzetten van de melding bij betrokkenen in-
stanties en organisaties en uitvoeren van acties die nodig 
zijn om het dier te helpen. Meer zichtbaar dan voorheen 
heeft de Dierenbescherming haar autoriteit op dit ter-
rein ontwikkeld en wordt een voortrekkersrol genomen.

3.2.1 Activiteiten en resultaten Dierenhulp en Toezicht 
dierenwelzijn
In 2011 heeft nauwe samenwerking met de afdelingen 
plaatsgevonden, waarbij een meer persoonlijke aanpak 
en preventieve houding centraal staan. De resultaten 
worden in het vervolg beschreven.

Shelter medicine
Shelter medicine krijgt steeds meer aandacht. De 
ontwikkeling van dit vakgebied in Nederland is in de 
startfase mogelijk gemaakt door de Dierenbescherming 
en onderstreept de complexiteit van de opvang van ge-
zelschapsdieren. Hoe ingewikkeld het is om zwerfdieren 
gezond te houden en te bemiddelen is vaak onderschat. 
Het specialisme binnen de Universiteit van Utrecht is 
in 2011 herhaald ingezet bij de bestrijding van schim-
meluitbraak bij katten, maar ook bij de beoordeling van 
bouwprojecten binnen en buiten de Dierenbescherming. 
De toekomst van dit vakgebied in ons land is nog verre 
van zeker. De Dierenbescherming stimuleert daarom een 
bredere belangstelling vanuit de branche, de overheid en 
relevante vermogensfondsen.

Op de AV 2011 zijn beleidsdocumenten vastgesteld aan-
gaande vervoer en de inrichting van ambulances.

Basismodule Diensten- en Productenboek Gemeenten
De ontwikkeling van de basismodule Diensten- en 
Productenboek Gemeenten is afgerond en inmiddels te 
vinden op de website van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). De basismodule beschrijft een reeks 
activiteiten die nodig is om invulling te geven aan de 
wettelijke zorgplicht van gemeenten volgens het Burger-
lijk Wetboek. Er is ook een bijbehorend kostenmodel 
opgesteld. De Dierenbescherming wil deze integrale 
aanpak van de hulpverlening aan dieren landelijk 
introduceren. In een aantal gemeenten is deze aanpak 
overgenomen. De economische crisis maakt invoering 
van het model niet eenvoudig: de gemeentelijke be-
zuinigingen staan ontwikkeling van dierenwelzijn in de 
opvang in de weg.
In een groeiend aantal regio’s kunnen afdelingen van 
de Dierenbescherming een steviger rol nemen in de 
contacten met gemeenten, opvangcentra, dierenartsen 
en dierenambulanceorganisaties, om meer samenwer-
king en afstemming in de keten dierenhulpverlening te 
realiseren. Bijna elke afdeling heeft inmiddels een eigen 
kantoor, dat bij deze ontwikkeling een faciliterende en 
coördinerende taak kan uitvoeren.
Op initiatief van de Dierenbescherming subsidieert de 
overheid een begeleidingstraject voor opvangcentra van 
in het wilde levende dieren. In concreto kunnen opvang-
centra hulp krijgen bij het aanvragen van de ontheffing 
die voor dit type opvang sinds kort nodig is. In Q3 van 
2011 is dit traject gestart; ongeveer 25 opvangcentra 
hebben zich aangemeld. De provincies krijgen een steeds 
grotere rol in het natuurbeleid, waarmee de lobby voor 
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een goede tijdelijke zorg aan deze dieren meer bij de 
afdelingen van de Dierenbescherming komt te liggen.
  
Ondersteuning nieuwbouwinitiatieven
De Dierenbescherming stimuleert nieuwbouwinitia-
tieven, enerzijds via een financiële bijdrage, anderzijds 
door middel van een inhoudelijke bijdrage. In 2011 zijn 
twee nieuwbouwinitiatieven ondersteund met geld: 
Amersfoort en Breda.
In 2011 is de notitie Dierenbeschermingscentra: streef-
doelen en richtlijnen vastgesteld. Daarmee zijn hoog-
waardige richtlijnen vastgesteld voor bedrijfsvoering en 
zorg voor dieren in de opvang. Die richtlijnen gelden 
voor huisvesting, maar ook voor de werkprocessen. Ver-
beteringen in het ambitieniveau voor gebouwen, veteri-
naire zorg en werkprocessen moet leiden tot een hoger 
dierenwelzijn van dieren in de opvang. 
De in 2010 opgerichte stichting De Dierenbescherming 
Beheer Onroerende Zaken heeft in 2011 met name een 
functie gehad voor de nieuwbouw in Amersfoort.

Asielcijfers
Het is dit jaar voor het eerst dat de Dierenbescherming 
is gestart met registreren van het aantal opgevangen en 
geplaatste konijnen en knaagdieren. Sinds enkele jaren 
komen steeds meer dieren uit deze groep in het asiel 
terecht. Dat is voor de Dierenbescherming reden geweest 
om speciale opvangcentra voor konijnen en knaagdieren 
op te richten. Inmiddels zijn drie van dit soort centra 
gerealiseerd, onder andere in Dordrecht en Den Haag.
Het staat vast dat het plaatsingscijfer van konijnen en 
knaagdieren lager is dan bij honden en katten. Een ver-
klaring hiervoor kan de Dierenbescherming lastig geven. 
Feit is wel dat konijnen en knaagdieren op veel meer 
plekken verkocht worden dan honden en katten, bijvoor-
beeld in tuincentra. Ook is niet bij iedereen bekend dat 
ook deze dieren in het asiel te vinden zijn. 
De asielcijfers van honden en katten staan reeds een aan-
tal jaren vast. Uit deze cijfers blijkt dat in 2011, vergele-
ken met 2010, 4 procent minder honden is opgevangen 
en daar tegenover de doorloop (o.a. plaatsing en uit-
wisseling) 2 procent minder is. Bij opvang van katten is 
er sprake van een aanhoudende trend in zowel opvang 
als uitzetting.
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2008 2009 2010 2011*

Zwerfdieren 8.374 7.377 7.811 7.642
Afstandsdieren 3.447 3.263 3.722 3.550
Retour na plaatsing 1.173 988 1.144 1.149
Uitwisseling 306 383 470 354
In beslag genomen 341 151 141 80
Huisuitzetting 23 8 231 272
Geboren 48 15 89 83
Totaal in 13.712 12.185 13.608 13.130

Retour eigenaar 5.866 5.351 5.832 5.754
Geplaatst 6.815 6.054 6.759 6.566
Uitwisseling 218 237 226 233
Euthanasie 548 571 535 518
Overleden 26 23 34 38
Anders 86 63 81 61
Totaal uit 13.559 12.299 13.467 13.170

percentages

Euthanasie 7,0% 8,4% 6,9% 7,0%
Overleden 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
Plaatsing 86,9% 88,6% 86,9% 89,0%
Retour 17,2% 16,3% 16,9% 17,5%
Geboren 0,4% 0,1% 0,7% 0,6%
Correctie* -11,9% -13,8% -11,9% -14,6%
Totaal 100% 100% 100% 100%
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*  In de cijfers is een correctiefactor aangebracht. Deze correctiefactor heeft te maken met geplaatste dieren 
die terug komen bij het asiel en nogmaals het proces doorlopen.
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2008 2009 2010 2011*

Zwerfdieren 22.033 20.673 24.789 24.107
Afstandsdieren 4.845 5.192 5.814 5.592
Verwilderd 166 331 541 1.156
Retour na plaatsing 1.347 1.489 1.789 1.759
Uitwisseling 333 344 393 598
In beslag genomen 314 35 75 105
Huisuitzetting 107 226 471 313
Geboren 622 624 893 852
Totaal in 29.767 28.914 34.765 34.482

Retour eigenaar 2.867 2.794 3.376 3.373
Geplaatst 22.926 21.835 25.878 25.519
Verwilderd 99 156 230 907
Uitwisseling 348 318 496 593
Euthanasie 2.307 2.429 2.534 2.378
Overleden 880 668 961 1030
Anders 483 373 364 466
Totaal uit 29.910 28.573 33.839 34.266

percentages

Euthanasie 8,6% 9,3% 8,1% 7,6%
Overleden 3,3% 2,6% 3,1% 3,3%
Plaatsing 85,2% 83,6% 82,4% 82,0%
Retour 5,9% 6,8% 6,9% 6,9%
Geboren 2,1% 2,2% 2,6% 2,5%
Correctie* -5,1% -4,5% -3,1% -2,3%
Totaal 100% 100% 100% 100%
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*  In de cijfers is een correctiefactor aangebracht. Deze correctiefactor heeft te maken met geplaatste dieren 
die terug komen bij het asiel en nogmaals het proces doorlopen.
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Meldingen dierennoodhulp- en handhaving
In 2011 zijn tot mei door de LID in totaal ongeveer 13 dui-
zend meldingsgerelateerde oproepen ontvangen en be-
handeld. In 2010 waren het totaal 40 duizend oproepen. 
In 2011 is dit aantal gedaald gezien de splitsing die per 
mei is gemaakt. Sindsdien heeft het Vertrouwensloket 

van de Dierenbescherming de meldingsgerelateerde 
oproepen in eerste instantie aangenomen. Vanaf oktober 
zijn alle oproepen doorgeschakeld naar 144. 

In het vervolg wordt het aantal meldingen geïllustreerd.

perCenTage melDIngen DIerennooDHUlp per InsTanTIe
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Tweedelijns voor de dierenpolitie
Op grond van het Convenant Samenwerking dierenhand-
having (oktober 2011) voert de LID in samenwerking met 
Dienst Regelingen de bestuursrechtelijke handhaving uit 
naar aanleiding van dossiers van de dierenpolitie. Van 
oktober tot december 2011 zijn 5 zaken bestuursrech-
telijk aangepakt en hebben 8 bestuursrechtelijke (her)
controles plaatsgevonden.

Ondersteuning dierenpolitie 
Inspecteurs van de LID hebben in 2011 op diverse 
manieren ondersteuning verleend: ondersteuning op het 
gebied van opleiding van dierenagenten, telefonische 
en administratieve ondersteuning en ondersteuning ter 
plaatse (ongeveer 60 zaken). Activiteiten:
  samen met de dierenpolitie de initiële controle uitvoe-
ren, waarbij sprake is van kennisoverdracht richting de 
dierenpolitie;
  indien een en ander aan het afwegingskader voldoet 
direct een bestuursrechtelijk handhavingtraject inzetten, 
als ware het tweedelijns activiteiten.

Routinecontroles
Routinecontroles zijn bedoeld om naleving van wet- en 
regelgeving te controleren. Ook worden op basis van 
historische gegevens controles uitgevoerd bij notoire 
overtreders. Bij deze controles wordt door de districtsin-
specteurs gebruik gemaakt van de toezichthoudende 
bevoegdheden.

In het Jaarplan 2011 waren de volgende afgeleide 
doelstellingen voor het uitvoeren van routinecontroles 
opgenomen:
• 15 controles op diertransporten nationaal;
• 50 controles op het Honden- en kattenbesluit 1999
•  10 controles op wildvang vogels die als gezelschapsdier 

gehouden worden.

In 2011 zijn de volgende routinecontroles uitgevoerd:
• 9 controles op diertransporten nationaal;
• 38 controles op het Honden- en kattenbesluit 1999;
• 34 controles op wildvang van vogels.

De doelstellingen van het Jaarplan 2011 zijn niet volledig 
gehaald. De prioritering van activiteiten is door de komst 
van de dierenpolitie veranderd.

Resultaten controles
Zoals de volgende illustratie aantoont, is het aantal pro-
cessen-verbaal (pv’s) in 2011 afgenomen ten opzichte van 
2010. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, 
zoals de overgang van de meldingen naar de dierenpoli-
tie vanaf oktober en meer inzet van bestuursrechtelijke 
handhaving.
In 33 situaties is sprake geweest van bestuursrechtelijke 
handhaving waarbij dieren in bewaring zijn genomen. 
In 27 situaties is de overtreding ter plaatse hersteld 
door middel van een waarschuwing met termijn en een 
hercontrole.

100
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overTreDIng/mIsDrIJf verHoor/aangIfTe/bevInDIngen/aanvUllenD
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Het voorgaande overzicht geeft zowel bij overtreding/
misdrijf als bij verhoor/aangifte/bevindingen/aanvullend 
het aantal proces verbalen weer waarbij de LID als 1e 
verbalisant is opgetreden.
De pv’s worden voornamelijk opgemaakt voor artikel 36 
en 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 
Deze artikelen hebben betrekking op respectievelijk mis-
handeling van dieren en welzijnsbenadeling en onthou-
ding van de nodige verzorging aan dieren (verwaarlozing).
Daarnaast is onder andere in diverse gevallen overtre-
ding van het Honden- en kattenbesluit 1999, het Waak- 
en heemhondenbesluit en de Flora- en Faunawet ten 
laste gelegd.

Het onderstaande overzicht geeft de in beslag/bewaring 
genomen dieren weer.

Ondersteuning partners
De districtsinspecteurs leveren, naast ondersteuning aan 
vrijwillige afdelingsinspecteurs van de Dierenbescher-
ming, ook ondersteuning aan derden, zoals politie, 

overzICHT In beslag genomen en In bewarIng genomen DIeren

* SR staat voor strafrecht.
* BDW staat voor bestuursdwang

nVWA, GGD en gemeente. In 2011 heeft de LID in 101 
situaties (tegen 58 in 2010) ondersteuning verleend aan 
derden tijdens onderzoek ter plaatse en zijn ongeveer 
1750 telefonische of schriftelijke adviezen gegeven.  
De meeste verzoeken komen van de politie. De toe-
name heeft te maken met de start van de dierenpolitie, 
waaraan op diverse manieren extra ondersteuning is  
verleend. In hoofdlijnen heeft de ondersteuning betrek-
king gehad op:

•  ondersteuning politie op gebied van specifieke  
expertise (bv. Cursus Politieacademie);

• ondersteuning aan de nVWA;
•  begeleiden vrijwillige inspecteurs van een lokale 

afdelingen;
• ondersteuning gemeenten;
•  ondersteuning aan GGD in sociaal ongewenste  

situaties;
• input congressen; 
• presentaties/lezingen/opleidingen.

2011 2010
sr* bDw* Totaal sr* bDw* Totaal

Cavia’s - 9 9 - - -
Eenden - 66 66 - 14 14
Fretten - 4 4 - 8 8
Ganzen - 11 11 - 4 4
Geiten - - - - 3 3
Hangbuikzwijnen - 2 2 - - -
Honden 11 83 94 32 308 340
Katten - 62 62 - 17 17
Kippen - - - - 22 22
Knaagdieren - 5.880 5.880 - - -
Konijnen 1 283 284 - 18 18
Landschildpadden - 3 3 - 6 6
Nerts - 3 3 - - -
Paarden en pony’s - 6 6 - 20 20
Schapen - - - - 2 2
Vissen - - - - 5 5
Vogels 42 264 306 206 236 442
Wasbeer - 8 8 - - -
Totaal 54 6.684 6.738 238 663 901
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3.2.2 Activiteiten en resultaten niet geplande zaken

Meldpunt 144
De in het regeerakkoord aangekondigde dierenpolitie en 
het meldpunt 144 moest in 2011 onverwacht snel worden 
ingevoerd. De Dierenbescherming heeft een groot 
aandeel gezocht in de voorbereidingen om de nieuwe 
partners bij de aanpak en bestrijding van dierenleed 
bij te staan met haar kennis en ervaring. Dit heeft veel 
tijd in beslag genomen. De invoering van één loket voor 
dierenleed en de sterk vergrote aandacht voor dieren-
leed bij de politie biedt de Dierenbescherming unieke 
kansen. Eind 2011 is het convenant Dierenhulpverlening 
getekend. Daarin hebben de dierenartsen (KNMvD), 
de verenigde ambulances (FDN), de ministeries van 
V&J en EL&I en de Dierenbescherming zich aan elkaar 
gecommitteerd. Samen werken zij in 2012 aan een 
dekkend netwerk van dierenambulances, een vergoe-
dingenstelsel, kwaliteitscriteria, en borging van bepaalde 
dierenwelzijns issues in een stichting.

3.2.3 Organisatie LID en dierenpolitie

Ontwikkelingen inspectiedienst
In het verslagjaar hebben op hoofdlijnen twee ingrij-
pende ontwikkelingen gezorgd voor de verschuiving van 
het taakveld van de LID. Het gaat om de verdere imple-
mentatie van de taakscheiding van de LID (publieke 
taken) het VB (private taken) en de komst van de dieren-
politie in november 2011.
De Dierenbescherming is als maatschappelijke organi-
satie gericht op privaatrechtelijke activiteiten, de LID 
is volledig belast met publiekrechtelijke activiteiten. In 
2011 is deze taakscheiding nog strikter doorgevoerd. Dat 
heeft onder meer als gevolg gehad dat de meldkamer van 
de LID (later Vertrouwensloket genoemd) in mei is over-
gegaan naar het VB. Dit omdat een groot deel van het 
meldingenproces betrekking heeft op private activiteiten 
en organisaties, zoals inspectiewerk door de lokale 
afdelingen van de Dierenbescherming. Tevens is de 
private kant van de bedrijfsvoering van de LID door het 
stichtingsbestuur gemandateerd aan de manager D&T 
van het VB. Het gaat hier om de zogenaamde PIOFAH-
factoren: personeel, informatievoorziening, organisatie, 
financiën, automatisering en huisvesting.
Deze splitsing is gepaard gegaan met een overgangs-
periode waarbij er voor gezorgd is dat lopende processen 
(meldingen, behandeling, contacten met afdelingen) hun 
doorgang konden vinden.
Naar aanleiding van de verschoven werkzaamheden van 
de LID heeft het ministerie van EL&I op 3 december aan 
de LID meer toezichtbevoegdheden toegekend. Met deze 
uitbreiding kunnen de LID-inspecteurs toezicht houden 
op grond van het verbod op dierenmishandeling en -ver-

waarlozing (artikel 36 en 37 Gezondheids- en welzijns-
wet voor dieren). Op die manier kan bestuursrechtelijke 
handhaving worden ingezet naar aanleiding van een 
controle door de dierenpolitie of om toezichtcontroles te 
kunnen initiëren. 

Dierenpolitie
Tot oktober 2011 heeft de LID zich voornamelijk bezig-
gehouden met het behandelen van meldingen. Deze 
betroffen voornamelijk meldingen van misstanden 
op het gebied van dierenwelzijn via het Meldnummer 
dierenmishandeling (0900-2021210), het landelijke 
nummer van de totale Dierenbescherming. Daarnaast 
vonden nog activiteiten plaats als toezichtcontroles en 
ondersteuning van partners (afdelingen, politie, NVWA).
Het Jaarplan 2011 vermeldde dat inrichting van het 
meldproces centraal zou staan. Echter, met de komst van 
de dierenpolitie is het landelijke meldnummer doorge-
schakeld naar 144. 
Op 24 oktober 2011 hebben vertegenwoordigers van 
onder andere de ministeries van EL&I en V&J en de 
Dierenbescherming het Convenant Samenwerking 
dierenhandhaving ondertekend. In dat convenant zijn 
taakafspraken en -scheiding duidelijk vastgelegd.

3.2.4 Inzet van (financiële) middelen

• Dierenhulp

Voor de kerntaak Dierenhulp is in totaal 4,8 miljoen euro 
aan directe kosten uitgegeven. Dit betekent een daling 
van 21 procent ten opzichte van 2010. De regionalisering 
en professionalisering heeft haar effect gehad op de 
uitvoering van deze kerntaak.

Ondersteuning TNR-acties
Zwerfkatten zijn vaak verwilderde huiskatten. Met 
preventieve voorlichting en de TNR-methode (Trap, 
Neuter & Return: vangen, castreren en terugzetten van 
zwerfkatten om zo uitbreiding van de populatie tegen te 
gaan) pakt de Dierenbescherming de zwerfkattenproble-
matiek aan. De afdelingen hebben hier een belangrijke 
uitvoerende taak. Het VB stimuleert en schept extra 
voorwaarden, zoals kennisdeling en het verkrijgen en be-
houden van ontheffing voor deze activiteit. In de aanpak 
van het zwerfkattenprobleem slaagden 26 afdelingen 
van de Dierenbescherming er gezamenlijk in om 4.944 
volwassen zwerfkatten te behandelen volgens de TNR-
methode. Tevens zijn 3.500 kittens opgevangen, gesociali-
seerd en goeddeels geplaatst.
De ontheffing voor het vangen en uitzetten van verwil-
derde zwerfkatten is geldig tot 2 maart 2015. Aan deze 
ontheffing zijn de Gedragscode van de Dierenbescher-
ming en een machtiging op naam gekoppeld. In 2011 is 
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in totaal 85 duizend euro uitgegeven aan deze acties.  
Het bedrag was reeds het jaar daarvoor bestemd.

Ambulances
De afdelingen Drenthe en Noord-Overijssel hebben beide 
een nieuwe dierenambulance gekregen, in totaal ter 
waarde van 60 duizend euro. Dit bedrag is gefinancierd 
vanuit het fonds Mulder van der Meer.

Shelter medicine
Sinds 2010 is er speciale aandacht voor diergeneeskunde 
voor asieldieren. Een asiel stelt andere eisen aan de 
diergeneeskunde dan de zorg voor huisdieren die in een 
gezin wonen, juist doordat er veel dieren dicht bijeen 
zitten. De faculteit Diergeneeskunde, de Dierenbescher-
ming en de KNMvD hebben het initiatief genomen tot 
de opleiding shelter medicine voor dierenartsen. In 2011 
heeft de Dierenbescherming 50 duizend euro hieraan 
bijgedragen.
 

• Toezicht Dierenwelzijn

Dierenartskosten
In het kader van kerntaak Toezicht Dierenwelzijn is 2,5 
miljoen euro aan directe lasten te zien. Dit is een stijging 
van 26 procent, wat te verklaren is door sterke toename 
in dierenartskosten bij de afdelingen. De meest forse 
stijging in deze lasten is te zien bij Stg. DOC Rotterdam 
van afdeling Rijnmond. Hier is sprake van een verdubbe-
ling van lasten Dierenwelzijn. De lasten bij deze entiteit 
bedraagt 323 duizend euro in 2011.

3.2.5 Vooruitblik Dierenhulp en toezicht Dierenwelzijn

Dieren(nood)hulp
Afhankelijk van de implementatie van het convenant 
Dierenhulpverlening wordt een verbetering beoogd van 
het netwerk van ambulances, voor wat betreft dekking, 
aanbod, en vergoedingen. Idealiter wordt de vervoers-
component geïntegreerd met een netwerk van zorg, 
opvang en bemiddeling. 

Ondersteuning politie en wetgeving 
De ondersteuning van de politie is in 2012 gericht op het 
helpen opbouwen van kennis en expertise; die specifieke 
inzet zal in 2012 afnemen. Daarom zal de LID vooral 
een beroep doen op de primair verantwoordelijken voor 
opsporing van strafbare feiten en controle op naleving 
van wet- en regelgeving, te weten politie en de Neder-
landse Voedsel en Waren Autoriteit. Het actief volgen van 
de beleidslijn vanuit de overheid, bestuursrecht, is de 
geprefereerde weg om dierenwelzijn te verbeteren. Ook 
zal 2012 in het teken staan van aansturing op basis van 

sturingsgegevens in zowel kwalitatieve zin als kwanti-
tatieve zin.
Door de val van het kabinet in mei 2012 is de toekomst 
van de dierenpolitie onzeker. Vanuit de Dierenbescher-
ming is er gepaste actie genomen richting ministeries 
van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en 
Verkeer & Justitie (V&J). Uit de gesprekken is gebleken dat 
de in 2011 en 2012 gemaakte afspraken met deze ministe-
ries gerespecteerd zullen worden.

Toezicht controle
De LID zal een nader af te spreken aantal toezichtcon-
troles uitvoeren. Deze betreffen toezicht op naleving van 
het Honden- en kattenbesluit 1999, de Identificatie- en 
Registratieregeling voor Honden en, zodra deze is af-
gerond, het Besluit gezelschapsdieren. Ook toezichtcon-
troles op bekende adressen, ter voorkoming van recidive, 
staan in de planning. 

Signalerende rol LID
De LID zal door middel van rapportages aangaande de 
binnengekomen klachten en de constateringen voort-
komend uit de toezichtcontroles een signalerende rol 
innemen richting het VB, politiek en de ministeries van 
EL&I en V&J.

3.3 voorlichting en beleidsbeïnvloeding	
Kerntaak Voorlichting (voorheen deels maatschappelijke 
beïnvloeding) is gericht op vergroten van kennis, bewust-
wording, houding- en gedragsverandering bij volwas-
senen en jeugd en een groot aantal publieks- en doel-
groepen. Voorlichting, acties, campagnes en publiciteit 
worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.
Kerntaak Beleidsbeïnvloeding (voorheen politieke beïn-
vloeding en een deel van maatschappelijke beïnvloeding) 
is gericht op het vergroten van kennis, verbetering van 
beleid en wetgeving en uitwerking en handhaving van 
beleid bij politiek en overheden, bedrijven, wetenschap 
en organisaties. Hiertoe worden overleg, advies, lobby, 
pressie en protest als middelen ingezet, zo nodig in de 
vorm van of ondersteund door publiciteit, acties en/of 
campagnes.
Ook in 2011 geniet de Dierenbescherming veel vertrou-
wen van het Nederlandse publiek. Gesteund door dit 
vertrouwen oefent de Dierenbescherming invloed uit 
op beleidsmakers, ondernemers en consumenten die 
graag gezien worden als partners in het streven naar 
beter dierenwelzijn. De Dierenbescherming beïnvloedt 
hun gedrag met uiteenlopende middelen: van overleg tot 
voorlichting en van handhaving tot pressie, maar altijd 
met overtuiging en autoriteit.
De landelijke organisatie heeft op veel van deze activi-
teiten de rol van expert, adviseur en organisator en 
ontwikkelt zich in de richting van een faciliterende rol. 
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Ook de afdelingen gaan zich verder ontwikkelen op deze 
kerntaken; er zal dus steeds meer samenwerking plaats-
vinden, wat de organisatie krachtiger maakt. 

3.3.1 Plan voorlichting en beleidsbeïnvloeding
De Dierenbescherming wil een partner zijn in het 
creëren van beter dierenwelzijn en aanbod creëren van 
diensten, idealen en producten voor mensen en organi-
saties die affiniteit hebben met dierenwelzijn. Dit vraagt 
om innovatie en marktgerichte herziening van het aan-
bod. We hebben voor 2011 in het kader van voorlichting 
de volgende speerpunten geformuleerd:

• Publieksvoorlichting:
 -  De campagne Ik	zoek	Baas	is de afgelopen jaren uitge-

groeid tot een breed platform waarmee we de positie 
van het asieldier verbeteren en voorlichting geven 
aan toekomstige huisdierbezitters. De website waarop 
asieldieren worden aangeboden wordt het hele jaar 
door goed bezocht en via de eigen media wordt bij 
voortduring aandacht gevraagd voor deze dieren. 
Het bijbehorende magazine over de verzorging van 
huisdieren wordt het hele jaar door uitgereikt door 
onze asielen en goed ontvangen door de doelgroep. 
Dit maakt dat deze campagne vanaf 2011 verandert 
van een piekcampagne in het voorjaar naar een door-
lopende campagne. 

 -  Een andere kwetsbare groep dieren zijn de vermiste	
en	gevonden	huisdieren. Via Mijndieriszoek.nl zet de 
Dierenbescherming zich in om verloren dieren sneller 
met hun baasjes te herenigen. In 2011 wordt deze 
website meer gepromoot.

 -  De landelijke	persvoorlichting is in 2011 op volle 
sterkte en vertolkt de standpunten van de organi-
satie richting media en bewaakt de reputatie van de 
Dierenbescherming. De dierenwelzijndossiers op de 
website vormen een bron van informatie die ook in 
2011 op peil gehouden wordt.

 -  Naast de eigen voorlichting die de Dierenbescher ming 
geeft op het gebied van gezelschapsdieren neemt zij 
ook deel in het Landelijk	InformatieCentrum	Gezel
schapsdieren (LICG). Binnen het LICG geven we samen 
met bedrijfsleven, onderwijs/wetenschap en de Ko n ink-
lijke Nederlandse Maatschappij voor Dier genees kunde 
– en met (financiële) inbreng van de overheid – voor-
lichting over verantwoorde aanschaf van gezelschaps-
dieren en hobbydieren en over het welzijnvriendelijk 
houden en verzorgen van deze dieren. 

Het instrumentarium waarmee de jeugd bereikt wordt 
met de boodschap van de Dierenbescherming is ook in 
2011 ingezet.
• Jeugdvoorlichting:
 -   De groep	6	tot	12	jaar	wordt bereikt via magazine 

Kids for Animals, spreekbeurtpakketten, lespak-

ketten, een informatieve website, het Dierenbe-
schermerspel, een educatieve theatershow, een 
educatieve dierenambulance;

 -    doelgroep 12	tot	18	jaar wordt bereikt via de regu-
liere eigen media van de Dierenbescherming en met 
een lespakket. In 2011 wordt onderzocht of differen-
tiatie van het lespakket voor het VMBO naar andere 
typen onderwijs haalbaar is en er wordt samenwer-
king gezocht met mogelijke partners.

Dierenbescherming gaat tevens om het aanpakken van 
personen of instanties die dieren negatief bejegenen. Het 
gaat om verbetering van wetgeving en overheidsbeleid en 
om gedegen interne dierinhoudelijke juridische advise-
ring. Op het gebied van beleidsbeïnvloeding hebben we 
voor 2011 de volgende aandachtspunten vastgelegd:

•  BLk:	het bewerkstelligen van gedragsverandering van 
consumenten en ondernemers, met name op het 
gebied van (internationale) vee-industrie. Met het ster-
rensysteem wordt aan de consument een praktische 
hulpmiddel geboden om de diervriendelijkheid van 
dierlijke producten te kunnen beoordelen en spreekt 
de Dierenbescherming de ondernemers in de keten, 
waaronder supermarkten, aan op de mate waarin zij 
maatschappelijk verantwoord, diervriendelijk onderne-
men. Door samenwerking met het bedrijfsleven en 
voorlichting aan consumenten groeit het BLk in 2011 
verder.

•  Gezelschaps- en recreatiedieren: samen met bedrijfsmatige 
gezelschapsdierenhouders en vertegenwoordigers van 
particuliere eigenaren werkt de Dierenbe scherming aan: 

 -  beperking van gezondheids- en gedragsproblemen, 
waaronder erfelijke gebreken, bij dieren; 

 -  minimalisering van welzijnsproblemen van niet-gedo-
mesticeerde, veelal exotische huisdieren;

 -  advisering op wetenschappelijk gebied met betrek-
king tot de hiervoor genoemde punten;

 -  soepele invoering van de algehele identificatie- en 
registratieplicht voor honden;

 -  verbetering van omstandigheden voor paarden en op 
kinderboerderijen, door zelfregulatie te stimuleren 
en zo nodig te pleiten voor wetgeving.

• 	Proefdieren:	Via de ‘Lef-in-het-Lab’-prijs en directe 
inbreng in onderzoeksprogramma’s en projecten 
bevordert de Dierenbescherming wetenschappelijk 
onderzoek naar alternatieven en zet zij zich in voor het 
uitbannen van dierproeven net behulp van van de 3V’s: 
Verminderen, Verfijnen en (vooral) Vervangen.

Verder blijft de Dierenbescherming tijd steken in de ver-
betering van het dierenwelzijnbeleid van de overheid, op 
gemeentelijk, provinciaal, nationaal en Europees niveau. 
Door samenwerking tussen de landelijke organisatie en 
de afdelingen wordt gewerkt aan:
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•  Gezamenlijke lobbyinstrumenten: doel is om meer gemeen-
telijke portefeuillehouders dierenwelzijn en meer 
gemeenten met een nota gemeentelijk dierenwelzijns-
beleid te krijgen;

•   Digitale cursus dierenwelzijn: hierbij worden factsheets 
gemaakt en wordt ondersteund in het uitwisse len van 
best practices;

• 	Ontwikkeling activiteiten: hier gaat het om activiteiten 
met betrekking tot provinciale verkiezingen als ook 
een landelijke conferentie gemeentelijk dierenwelzijns-
beleid. Dit gebeurt in samenwerking met het Lectoraat 
Welzijn van Dieren WUR en het ministerie van EL&I.

•  Twinning:	onderzocht wordt of het mogelijk is EfA 
medewerking te verlenen om een dierenvriendschaps-
band met een (Oost-)Europese dierenbeschermingsor-
ganisatie aan te gaan en zo de professionalisering en 
versterking binnen EfA te helpen optimaliseren;

•  Nationaal overheidsbeleid:	er zit beweging in de wet-
geving die betrekking heeft op de bescherming van 
gehouden dieren, proefdieren en in het wild levende 
dieren. De Dierenbescherming zet zich in voor de 
best mogelijke dierenwelzijnregels. Het betreft hier 
de opvolger van de Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren, de Wet dieren.

3.3.2 Activiteiten en resultaten kerntaak Voorlichting

• Publieksvoorlichting

Voor wat betreft publieksvoorlichting zijn de volgende 
resultaten geboekt:

Ik zoek baas
De asieldierencampagne Ik zoek Baas is de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een breed platform waarmee we de 
positie van het asieldier verbeteren en voorlichting geven 
aan toekomstige huisdierbezitters.
Hoewel asieldieren het hele jaar door in the picture 
staan, is er van 17 mei tot en met 26 mei extra aandacht 
voor ze gevraagd in een campagneweek. In die week 
zijn tv-spots uitgezonden op RTL, de publieke omroep, 
Animal Planet, SBS en National Geographic. Daarnaast 
zijn tv- en radiospots ingezet als stopper op lokale sta-
tions. Ook in de eigen media die in die week uitkwamen 
(magazine Dier, Kop&Staart, @penstaartjes, dierenm@il) 
is aandacht besteed aan de dieren in onze asielen en 
Dierenbescherming.nl kreeg een Ikzoekbaas-uitstraling. 
In de pers werd aandacht gevraagd voor het feit dat er 
naast honden en katten steeds meer konijnen en knagers 
in onze asielen worden opgevangen. De bezoekersaan-
tallen van Ikzoekbaas.nl zijn in 2011 flink gestegen, met 
gemiddeld aantal bezoeken per maand in van 149.090  
tegen 87.819 in 2010. Het gemiddeld aantal unieke be-
zoekers per maand steeg van 40.260 naar 64.683. 

Mijn dier is zoek 
In mei 2011 is de website Mijndieriszoek.nl met groot 
succes gelanceerd. Het aantal unieke bezoekers per 
maand is in een half jaar gestegen naar 58.549. De web-
site heeft tot doel vermiste huisdieren zo snel mogelijk 
met hun baasje te herenigen. De website voorziet in de 
vraag van het publiek om de vermissing van een dier 
zo spoedig mogelijk kenbaar te maken op een open-
bare website. De afdelingen en gelieerde asielen van de 
Dierenbescherming zijn aangesloten op de website en 
kunnen binnengebrachte dieren als ‘gevonden’ dieren op 
de website plaatsen. Voor 2012 staat doorontwikkeling 
van de website gepland, evenals ontwikkeling van onder-
steunende communicatiemiddelen.

Beter Leven kenmerk
In 2011 heeft de Dierenbescherming subsidie gekregen 
van het ministerie van EL&I om, in samenwerking met 
Albert Heijn, een voorlichtingscampagne te voeren en 
aandacht te vragen voor het Beter Leven kenmerk. De 
Dierenbescherming heeft hiervoor haar eigen media 
ingezet. 
Tevens is een gedegen onderzoek gedaan voor de oprich-
ting van de Stichting BLk, die in 2012 zal plaatsvinden.
Tenslotte is het Jaarrapport Beter Leven kenmerk 2007-
2010 opgeleverd. Dit rapport is onder grote belangstelling 
gepresenteerd aan de stakeholders. Dankzij de subsidie is 
een landelijke abricampagne mogelijk gemaakt.

Chipmaand LICG
De Dierenbescherming heeft in 2011 wederom bijgedra-
gen aan de Chipmaandcampagne van het LICG, die op 
verzoek van het ministerie van EL&I wordt georganiseerd.

 • Jeugdvoorlichting

In 2011 zou gewerkt worden aan versterking van het 
merk Kids for Animals en aan het vergroten van de 
naamsbekendheid bij de volwassenen die de jeugddoel-
groep omringen zoals (groot)ouders en leerkrachten. 
De plannen hiertoe zijn niet uitgevoerd in 2011, omdat 
prioriteit werd gegeven aan het uitvoeren van voorlich-
tingsdoelstellingen. Het instrumentarium waarmee de 
jeugd bereikt wordt met de boodschap van de Dierenbe-
scherming resulteert in de volgende onderdelen:

Groep 6 tot 12 jaar
De groep 6 tot 12 jaar is bereikt met magazine Kids for 
Animals, spreekbeurtpakketten, lespakketten, een infor-
matieve website, het Dierenbeschermerspel, een edu-
catieve theatershow, een educatieve dierenambulance. 
Rond Dierendag werd een actiepakket aangeboden aan 
2.000 kindercentra die buitenschoolse opvang aanbie-
den. In 2011 is de KfA-dierenambulance voor het eerst 
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ingezet. In november werd er een tweeweekse scholen-
tour mee gereden. In totaal is de KfA-dierenambulance 
41 keer uitgereden voor demonstraties of het opluisteren 
van evenementen. 
In het verslagjaar zijn tien afleveringen van het tv-
programma Kids for Animals in vier rondes 40 keer bij 
Nickleodeon (marktleider jeugdtelevisie) uitgezonden, 
inclusief promotie op televisie, online, in print en via 
Abri’s. De promotie in Nickelodeon Magazine en de 
dierendagspecial van het programma Supernick zorgen 
voor een stijging van unieke bezoekers op onze site. De 
uitzendingen hadden met 70 duizend kijkers per dag een 
marktaandeel dat boven het zendergemiddelde lag. 

Groep 12 tot 18 jaar 
Deze groep is bereikt via de reguliere eigen media van de 
Dierenbescherming en via het onderwijskanaal met een 
lespakket. 

3.3.3 Activiteiten en resultaten kerntaak Beleidsbeïnvloeding
Om de invloed van de Dierenbescherming te vergroten 
en actief en actueel te blijven hebben we diverse con-
gressen en symposia bezocht en aan RAVON (Reptielen, 
Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland) en Stichting 
RIONED opdracht gegeven voor onderzoek naar welzijns-
aspecten bij in het wild levende dieren. Op deze wijze 
kunnen we kennis delen en anderen helpen in het 
gebruik van die kennis. Door de kennis toegankelijk te 
maken en te ontsluiten, neemt de kwaliteit van onze 
producten toe en zijn we de autoriteit die we willen zijn. 

• Bedrijfsleven, wetenschap en organisaties

Landbouwhuisdieren
Het BLk is geaccepteerd door het ministerie van EL&I als 
systeem op basis waarvan boeren een subsidie kunnen 
aanvragen in het kader van art. 68 van het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid. Publiciteit is gegenereerd door 
de presentatie van het Jaarrapport Beter Leven kenmerk 
2007-2010 en in de actieweek met abriposters, tegelijker-
tijd met de BLk-campagne van Albert Heijn. 
De Dierenbescherming heeft adequaat gereageerd op 
actiegroep Ongehoord, die beelden van misstanden in 
varkenshouderijen, waaronder deelnemers aan het BLk, 
naar buiten bracht. Voor een deel lijkt de kritiek naar de 
varkenshouders terecht. 
Extra, onaangekondigde inspecties zijn uitgevoerd. In 
2011 zijn 92 aanvragen voor het BLk binnengekomen, 
waarvan er 64 zijn goedgekeurd, twee afgekeurd en 21 
nog in behandeling. Meer dan 10 miljoen dieren heb-
ben door het BLk een beter leven gekregen: legkippen, 
vleeskippen, vleeskalveren, vleesrundvee, varkens en 
vleeskonijnen.

De Dierenbescherming doet samen met Amnesty Interna-
tional, Oxfam Novib, FNV en Milieudefensie mee aan de 
Eerlijke Bankwijzer om banken tot verbeteringen te laten 
komen op het terrein van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. In het kader hiervan is praktijkonderzoek 
gedaan naar kredietverstrekking aan varkenshouderijen. 
Hieruit bleek dat banken te weinig doen om leefomstan-
digheden van varkens te verbeteren.

Gezelschaps- en recreatiedieren
De Dierenbescherming heeft een voorzet gemaakt 
voor wetgeving om het welzijn van paarden te bor-
gen. Dat Paardenbesluit is op 13 januari 2011 gepu-
bliceerd. De tekst is onderdeel geweest van de 
besprekingen in de Tweede Kamer. De Sectorraad 
Paarden (SRP) heeft, geïnspireerd door het Paarden-
besluit, een set basisregels naar de staatssecretaris 
van EL&I gestuurd. Bij de uitwerking van de regels is 
de Dierenbescherming betrokken.
De Dierenbescherming, de SRP, KNMvD en drie grote 
paardenmarkten hebben afspraken gemaakt over het 
verbeteren van het welzijn van paarden en pony’s op 
markten. De afspraken zijn vastgelegd in het protocol 
Welzijn paardenmarkten.
De SRP heeft een Gids van Goede Praktijken aangeboden 
aan de staatssecretaris van EL&I. Daarover is overleg ge-
weest met de Dierenbescherming. Het voorliggende stuk 
garandeert de borging van het paardenwelzijn in Neder-
land onvoldoende. Daarom heeft de Dierenbescherming 
samen met de SRP een brief aan Bleker gestuurd met het 
verzoek om een aantal zaken bij wet te regelen.
Het LICG heeft met steun van de Dierenbescherming in 
mei de Week van het Huisdier’ georganiseerd, met aan-
dacht voor verantwoorde aanschaf.
De overheid gaat regels stellen voor dierenwinkels en 
markten waar dieren verhandeld worden. Het nieuwe 
Besluit gezelschapsdieren gaat het Honden- en kat-
tenbesluit uit 1999 vervangen en zal gelden voor han-
delaren, fokkers en dierenopvangcentra. Er is grote 
betrokkenheid geweest van de Dierenbescherming bij de 
totstandkoming van het besluit. Hoewel er in de uitein-
delijke concepttekst verbeteringen zijn geconstateerd 
ten opzichte van de bestaande wetgeving zijn er nog 
verbeterpunten. Onze reactie aan de staatsecretaris van 
EL&I en het parlement is opgesteld. Naar verwachting 
wordt de nieuwe wet in 2012 van kracht.

Proefdieren
Samen met EfA heeft de Dierenbescherming de visie van 
de Europese dierenbeschermingsorganisaties verwoord 
op de implicaties van de nieuwe Europese Richtlijn dier-
proeven. Een medewerker van de Dierenbescherming 
is herkozen als bestuurslid van het Europese overkoe-
pelende platform van nationale platforms van alter-
natieven voor dierproeven (ecopa).
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Op directie- en managementniveau is het contact met 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
versterkt, gelet op de belangrijke ontwikkelingen op het 
gebied van dierproeven. Visie, standpunten en suggesties 
van de Dierenbescherming met betrekking tot nieuwe 
wetgeving zijn concreet besproken.
Tijdens het Dierenbeschermers Gala op 3 oktober is de 
‘Lef in het Lab’-prijs uitgereikt. Wetenschapper Merel 
Ritskes van het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium 
van de St. Radboud Universiteit in Nijmegen ontving 
de prijs; zij zet wetenschappers wereldwijd aan eerst 
systematisch literatuuronderzoek te doen voordat ze 
proefdieren inzetten.

In het wild levende dieren
De Dierenbescherming heeft in samenwerking met Bont 
voor Dieren en Faunabescherming het Muskusratten-
rapport opgesteld en verstuurd aan waterschappen, 
provincies en andere belanghebbenden. De bijbehorende 
muskusrattenpetitie is bijna 11.000 maal ondertekend.
Het plan van de Ganzen-7, waaronder Vogelbescherming 
Nederland, Natuurmonumenten en LTO, om overlast van 
ganzen tegen te gaan door middel van afschot wordt niet 
onderschreven door de Dierenbescherming. Wij hebben 
als antwoord onze eigen ganzenvisie opgesteld en toege-
stuurd aan staatssecretaris Bleker en andere betrokken 
partijen. De visie bevat concrete voorstellen voor een 
nieuw, diervriendelijk plan om de overlast van ganzen 
terug te dringen.
De Dierenbescherming heeft namens EfA deelgeno-
men aan de Europese vergadering over normen voor 
plaagdier management. Verschil in dodingmethoden 
voor muizen en ratten en de hoeveelheid leed die daarbij 
optreedt zijn onder de aandacht gebracht.

•  Politiek en Overheid

Lobby gemeentelijk en provinciaal
Met minimale financiële input zijn de volgende punten 
gerealiseerd:

•    Lobbyworkshop voor coördinatoren van de afdelingen;
•  Campagne Provinciale Statenverkiezingen. Er zijn twee 

portefeuillehouders dierenwelzijn bij de provincies, in 
Utrecht en Groningen;

•  Ondersteuning provinciale fauna-adviseurs bij hun ac-
tiviteiten ter verbetering van het dierenwelzijnbeleid. 

•  De vierde conferentie gemeentelijk dierenwelzijns-
beleid. Ruim 130 wethouders, raadsleden, ambtenaren 
en medewerkers van de Dierenbescherming hebben 
deelgenomen. Gemiddeld kreeg de conferentie een 
cijfer van 7,7 van de deelnemers.

Lobby, nationaal en Europees
Ondanks een intensief lobbytraject heeft de Dieren-
bescherming niet weten te voorkomen dat uitstel van 
het verbod op de verrijkte kooi mogelijk blijft tot 2020. 
Aanscherpende amendementen, geschreven na actieve 
bemoeienis van de Dierenbescherming zijn helaas niet 
aangenomen. 
Er is gelobbyd voor de schriftelijke verklaring inzake 
het beheer van het aantal honden in de Europese Unie 
samen met EfA. Na herhaalde oproep aan de Nederlandse 
Europarlementariërs heeft de verklaring voldoende 
ondertekening gekregen. 
Op 17 mei is de Wet dieren aangenomen. Mede dankzij 
de Dierenbescherming is de erkenning van de intrin-
sieke waarde van het dier in deze wet als uitgangspunt 
opgenomen. Daadwerkelijke inwerkingtreding van de 
wet, inclusief de uitvoeringsregelgeving, is voorzien voor 
1 januari 2013.
Er is schriftelijke input geleverd op het conceptwets-
voorstel Wet natuur, dat ook is besproken met verant-
woordelijke ambtenaren van het ministerie van EL&I. De 
Dierenbescherming heeft daarbij de nadruk gelegd op 
behoud van het individuele dier, en niet van soorten, als 
uitgangspunt van de wet
Er is ondersteuning gegeven aan ontwikkelingen rond 
de dierenpolitie, waaronder lobby richting Tweede 
Kamerleden. De punten van aandacht en de visie van 
de Dierenbescherming zijn uitvoerig aan bod gekomen 
tijdens het Algemene Overleg van de vaste Commissie 
Veiligheid & Justitie.

3.3.4 Activiteiten en resultaten ondersteunende zaken

Digitale cursus dierenwelzijn (e-module)
Er is een digitale cursus dierenwelzijn gerealiseerd voor 
medewerkers van de Dierenbescherming. De cursus is te-
vens voor gebruik buiten de Dierenbescherming ontwik-
keld (MBO-niveau). De activiteiten zijn uitgevoerd door 
een medewerker-PRO DIER (zie ook 2.3.5).

Kennismanagement
De landelijke organisatie is in 2011 gestart met een pro-
ject dat gericht is op het beheren, opslaan en toeganke-
lijk houden van kennis die relevant is voor de uitvoering 
van de kerntaken. Op landelijk niveau wordt de kennis 
op peil gehouden over dieren uit alle diergroepen, hun 
omstandigheden en het gebruik door mensen. De Dieren-
bescherming formuleert standpunten en beleid, opdat 
wij in een gezamenlijke aanpak één krachtig geluid kun-
nen laten horen.
Verder wordt ook beeld- en geschreven materiaal over-
zichtelijk en toegankelijk opgeslagen voor gebruik 
door het VB en afdelingen. Om de toegankelijkheid 
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te vergroten is in 2008 een professionele digitalisering 
gestart, die in 2011 is voortgezet.

3.3.5 Activiteiten en resultaten niet geplande zaken

 • Beleidsbeïnvloeding

Professionaliseringsopdracht Ministerie met betrekking tot  
het BLk
Het businessplan van de Stichting BLk is opgeleverd, 
waarna de RvT oprichting van de stichting heeft goed-
gekeurd. Vervolgens is het projectplan Implementatie 
Stichting BLk vastgesteld en de implementatie gestart.

Maatschappelijke stage eieren
De Dierenbescherming heeft haar deskundigheid 
ingebracht in het ontwikkelen van een interactieve 
maatschappelijke stage over eieren. Dierenwelzijn is 
hierin opgenomen. Voor deze activiteiten zijn geen kos-
ten gemaakt.

Stalbranden
Drie jaar nadat de Dierenbescherming voor het eerst 
alarm sloeg over het aantal stalbranden in Nederland 
zijn concrete maatregelen genomen voor brandveiliger 
stallen. Zo heeft de Dierenbescherming samen met de 
ministeries van EL&I, V&J en BZK, LTO Nederland, de 
Neder landse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampen-
bestrijding en het Verbond van Verzekeraars het Actie-
plan Stalbranden 2012-2016 opgesteld.

Commissie van Doorn 
Samen met Stichting Natuur en Milieu en de Brabantse 
Milieufederatie heeft de Dierenbescherming een brief 
gestuurd aan de Provincie Noord-Brabant en de Com-
missie-Van Doorn. Daarin staat waarom wij het Verbond 
van Den Bosch niet ondertekend hebben. Na overleg 
met een lid van de Commissie-Van Doorn zijn verbete-
ringen aangegeven voor de uitwerking van het Verbond 
van Den Bosch. De Dierenbescherming wordt wel bij de 
uitvoering betrokken.

Dierenbeschermingscode voor RTV-programma’s 
De Dierenbescherming heeft een gedragscode opgesteld 
voor het gebruik van dieren op radio en televisie. Deze 
code is aan alle omroepen toegestuurd en de presentatie 
heeft veel landelijke publiciteit gegenereerd. Tien om-
roepen hebben de code ondertekend. Voor deze activitei-
ten zijn geen kosten gemaakt.

Vervroegd pensioen laboratoriumapen
In december is samen met Merck, Sharp & Dohme BV 
(MSD) en Stichting AAP besloten dat in totaal 73 Java-
apen ‘met vervroegd pensioen’ kunnen in de opvang van 

Stichting AAP. De Dierenbescherming heeft in deze zaak 
een belangrijke, bemiddelende rol. De eerste plaatsing 
van 16 dieren genereerde veel media-aandacht. 

Rechtszaak
Er is een succesvolle rechtszaak gevoerd: de Dieren-
bescher ming is niet veroordeeld voor vervoer van in het 
wild levende dieren naar een opvang in België. De kosten 
van bijna 13 duizend euro zijn terugbetaald.

Beleidsstandpunt in testamenten nagelaten dieren
In testamenten wordt nogal eens de voorwaarde opge-
nomen dat nagelaten huisdieren dienen te worden 
gedood. Over de juridische aspecten hieromtrent is 
intern advies uitgebracht waarmee een beleidsstandpunt 
is ingenomen.

Extreem fokken
Juridisch advies is ingewonnen over mogelijkheden om 
fokken op extreme uiterlijke kenmerken, zoals bij de 
engelse buldog, als dierenmishandeling te beschouwen. 

Bedwelming en slachten
Mede dankzij de lobby van de Dierenbescherming is het 
initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op onbedwelmd 
slachten met ruime meerderheid aangenomen in de 
Tweede Kamer. De afronding in de Eerste Kamer wordt in 
2012 verwacht.
Op het grootste verwerkingsbedrijf van paling is het 
eerste bedwelming- en dodingapparaat in Nederland 
geïnstalleerd. Hiermee wordt bijna 90 procent van alle 
gekweekte paling onder verdoving gedood. De Dieren-
bescherming heeft hier bijna 20 jaar voor gestreden.

Dialoog Megastallen
De Dierenbescherming heeft deelgenomen aan de eerste 
onderdelen van de Dialoog Megastallen, onder leiding 
van Hans Alders en in opdracht van de staatssecretaris 
van EL&I, betreffende de toekomstige, duurzame vee-
houderij. Belangrijke conclusies zijn dat het gangbare 
niet meer goed genoeg is, welzijn bovenwettelijk moet en 
het BLk een belangrijke basis is.

3.3.6 Inzet van (financiële) middelen

• Voorlichting

In totaal is 2,4 miljoen euro uitgegeven aan voorlichting. 
De voornaamste bestedingen zijn te zien bij de landelijke 
vereniging.

Beter Leven kenmerk
In het kader van Beter Leven kenmerk is voor wat betreft 
het voorlichtingscampagne 602 duizend euro uitgegeven. 
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Hiervoor heeft de Dierenbescherming 323 duizend euro 
aan baten toegekend gekregen - waarvan 258 duizend 
euro in 2011 is ontvangen - van het ministerie van EL&I.
Tevens is door dit ministerie 170 duizend euro toegezegd 
voor het verder professionaliseren van het concept Beter 
Leven kenmerk. Het betreft hier in principe een beleids-
beïnvloedingstaak, maar is - door de onvolledige ont-
vlech ting bij de overgang van de kerntaken Maatschap-
pelijke en Politieke Beïnvloeding naar Voorlichting 
respectievelijk Beleidsbeïnvloeding - onder kerntaak 
Voorlichting verantwoord. Hiervan is 98 duizend euro 
besteed. Het restbedrag wordt gereserveerd voor verdere 
bestedingen in 2012.

KfA, jeugdvoorlichting, -educatie en -campagnes
Voor KfA en andere jeugdvoorlichtingsactiviteiten is 
467 duizend euro uitgegeven. Hieronder vallen ook de 
productie van billboards en vakantieboeken.

Magazine Dier
Aan magazine Dier is 280 duizend euro besteed.

Ik Zoek Baas en Mijn Dier Is Zoek
Aan de campagne ‘Ik Zoek Baas’ en de promotie van de 
website Mijndieriszoek.nl is in totaal 278 duizend euro 
uitgegeven.

Voorlichting en verkiezing Dierenheld
Aan het updaten van de huisrichtlijnen, zichtbaarheid 
in de week rond Werelddierendag, verkiezing van de 
Dierenheld van het Jaar en het onderhouden en verder 
ontwikkelen van eigen media en voorlichtingsmateriaal 
is 100 duizend euro besteed.

Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)
Het LICG organiseerde met steun van de Dierenbescher-
ming onder andere de ‘Week van het Huisdier’, met aan-
dacht voor verantwoorde aanschaf van huisdieren, en de 
Chipmaand in juni. Aan deze activiteiten is 75 duizend 
euro besteed.

Communicatie Dierenpolitie
Er is veel aan voorlichting en pressiecommunicatie 
gedaan met het oog op de komst van de Dierenpolitie. 
Hier is 72 duizend euro in geïnvesteerd. 

Sanoma ‘bel en win’-acties
Aan ‘bel en win’-acties is 60 duizend euro uitgegeven.

• Beleidsbeïnvloeding

Eurogroup for Animals 
Aan kerntaak beleidsbeïnvloeding is in totaal 263 dui-

zend euro aan directe kosten uitgegeven. De voornaamste 
last van 243 duizend euro betreft de bijdrage aan Euro-
group for Animals waar de Dierenbescherming lid van is.

3.3.7  Vooruitblik kerntaken Voorlichting en  
Beleidsbeïnvloeding

Ter ondersteuning van de uitvoering van kerntaken 
Dieren hulp en Toezicht dierenwelzijn wordt in 2012 
een communicatieplan opgesteld waarmee voorlichting 
wordt gegeven over deze kerntaken. Een en ander is 
afhankelijk van een aantal externe ontwikkelingen (zoals 
de komst van de dierenpolitie), waarop de Dierenbescher-
ming wil anticiperen.

Ter bevordering van een diervriendelijker samenleving 
zal de Dierenbescherming via eigen media, vrije publi-
citeit en persvoorlichting het maatschappelijke en 
politieke debat over dierenwelzijnvraagstukken continu 
aanzwengelen en becommentariëren en de reputatie en 
positie van de Dierenbescherming als autoriteit op het 
gebied van dierenwelzijn bewaken.
Op voorlichtingsgebied zijn de volgende speerpunten 
vastgelegd voor 2012:

•  Uitvoeren Ik Zoek Baas-campagne
•  Verdubbeling bezoekers Mijndieriszoek.nl
•  Versterken bekendheid en betekenis BLk
•  Voorlichting over in het wild levende dieren
•  Vergroten bereik leerlingen BO en VO
•  Onderzoek onder jeugd naar denken over dieren
•  Scenario’s en nieuw voorlichtingsplan jeugd
•  Herziening eigen media

Ook in 2012 worden op het gebied van beleidbeïnvloe-
ding overleg, advies, lobby, pressie en protest als midde-
len ingezet, zo nodig in de vorm van of ondersteund door 
publiciteit, acties en/of campagnes. Speerpunten zijn:

•  Diervriendelijker behandeling van in het wild levende 
dieren, waaronder een optimale Wet natuur;

•  Stichting BLk en doorberekening kosten aan het  
bedrijfsleven;

•  Invulling Wet dieren;
•  Fokkerij gezelschapsdieren;
•  Intern klantenonderzoek

Belangrijk is dat naast de lopende dossiers op het gebied 
van wetgeving en ander Europees beleid EfA voor 2012 
drie speerpunten heeft benoemd. Dit zijn het super-
marktenproject, transport en proefdieren. De Dierenbe-
scherming is hier actief bij betrokken.
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4.  verslag Corporate Communicatie  
en fondsenwerving

4.1 algemeen
Een sterk merk is randvoorwaardelijk voor de impact die 
de Dierenbescherming op de samenleving wil hebben. 
In een tijd waarin verschillende organisaties een plek 
proberen te bemachtigen in het hart van het publiek 
moeten we ook donatievoorkeur creëren. Hier speelt 
corporate communicatie een belangrijke rol.

4.1.1 Plan Corporate Communicatie en Fondsenwerving
Voor 2011 heeft de Dierenbescherming met betrekking 
tot corporate communicatie de volgende speerpunten 
benoemd: 

•  Eenheid in communicatie: door middel van een huisricht-
lijn en centrale regie bewerkstelligt het VB bij alle con-
tactmomenten eenduidige uitstraling en een helder 
geluid. Deze contactmomenten zijn zowel intern als 
extern gericht. Afdelingen worden ondersteund in het 
ontwikkelen en uitrollen van communicatie(vormen). 
Alle strategische communicatieplannen dienen op 
dezelfde wijze opgezet te worden. Deze richtlijn wordt 
vertaald in een opleidingsmodule waar afdelingen aan 
deel kunnen nemen.

•  Zichtbaarheid: om het publiek te laten zien wat de 
Dierenbescherming doet en bereikt, om het zo aan de 
organisatie te binden, wordt gezorgd dat de organisatie 
veelvuldig zichtbaar is. Dit wordt gedaan door onder-
werpen in de media te brengen via pers of campagnes. 
KfA wordt ingezet om de doelgroep 6 tot 12 jaar te 
bereiken. De Dierenbescherming richt zich hierbij 
op volwassenen die deze doelgroep omringen, zoals 
(groot)ouders en leerkrachten. Ook richt de organisatie 
zich op kanalen met deze doelgroep, zoals scholen en 
jeugdmedia.

•  Verkiezing Dierenheld: met deze verkiezing maakt de 
Dierenbescherming het publiek bewust van de rol die 
het kan vervullen om dierenwelzijn te helpen bewerk-
stelligen. Rondom Werelddierendag, 4 oktober, wordt 
de Dierenheld verkozen.

•  Eigen media en voorlichtingsmateriaal: de eigen 
media, zoals websites, magazine Dier en het voorlich-
tingsmateriaal worden in 2011 geactualiseerd. Er 
wordt nieuw voorlichtingsmateriaal gemaakt voor 
verschillende onderwerpen voor zowel het VB als de 
afdelingen.

Met een sterk merk, grondige marktkennis en een even-
wichtige marketingmix streeft de Dierenbescherming 

sterke posities na in de particuliere en zakelijke markt. 
In 2011 verwacht de Dierenbescherming een vergroting 
van de inkomsten, hoewel de inspanning die geleverd 
moet worden om de groei te realiseren onevenredig 
toeneemt. Dit laatste heeft onder andere te maken met 
de economische crisis, de terugtredende overheid als 
subsidieverstrekker en toenemende concurrentie op de 
charitatieve markt. Voor 2011 heeft de Dierenbescher-
ming met betrekking tot fondsenwerving de volgende 
speerpunten benoemd: 

•  Regionale fondsenwerving: er wordt door middel van een 
pilot samengewerkt met de afdeling om te komen 
tot een landelijk en regionaal fondsenwervend plan. 
Het VB begeleidt de uitvoer hiervan, waarmee beide 
partijen veel van elkaar kunnen leren met betrekking 
tot organisatorische en financiële vraagstukken;

•  Vergeten Dieren Tocht: voor het eerst organiseert de 
Dierenbescherming in het voorjaar van 2011 een 
sportief fondsenwervend evenement. Deelnemers 
kiezen zelf voor welke vergeten diergroep zij lopen en 
waaraan de sponsorinkomsten ten goede komen;

 •  Ledenbehoud: de Dierenbescherming blijft investeren 
in leden die bovengemiddeld lang verbonden zijn aan 
deze organisatie.

•  Major Donors: er wordt intensiever ingezet op de relatie 
met donateurs die bereid zijn om grote giften aan 
de Dierenbescherming te doen. Om meer informatie 
te geven over deze projecten wordt een projectporte-
feuille opgezet.

•  Nationale Postcode Loterij: een bijzondere Major Donor 
is de Nationale Postcode Loterij. De loterij biedt de 
Dierenbescherming ook kansen om zichtbaar te zijn 
in gelieerde tv-programma’s zoals Koffietijd en Miljoe-
nenjacht. Ook maakt de Dierenbescherming met veel 
plezier gebruik van de nieuwsbrief van de Nationale 
Postcode Loterij. De Nationale Postcode Loterij vervult 
ook een rol bij de jurering van de dierenheldverkiezing 
van het jaar. De Dierenbescherming zal zich onvermin-
derd inzetten voor een constructieve relatie met de 
Nationale Postcode Loterij.

•  Zakelijke fondsenwerving: Op de markt voor zakelijke 
fondsenwerving zijn twee ontwikkelingen gaande.  
Ten eerste is er door de financiële crisis minder ruimte 
om (giften) te geven. Ten tweede spelen de begrippen 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een steeds belangrijker rol in de bedrijfs-
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voering. De Dierenbescherming speelt hierop in door 
meer in te zoomen op samenwerkingsmogelijkheden 
op productniveau. Ook streven we naar partnerships 
waarbij sponsoring in natura het resultaat kan zijn. 

•  Werving nalatenschappen en legaten: er zal proactie ver 
op nalatenschappen en legaten geworven worden 
nadat een grondige analyse is gemaakt van potentiële 
erflaters in de huidige achterban. Ook worden massa-
mediale middelen ingezet om het Nederlands publiek 
erop te attenderen dat de Dierenbescherming gesteund 
kan worden met een nalatenschap. De concurrentie op 
deze markt neemt fors toe en zal extra inspanningen 
vergen om het marktaandeel te behouden. De relatie 
met notarissen is een speerpunt. Dat ervoor gezorgd 
wordt dat huisdieren na iemands overlijden geborgd 
kunnen worden, is een unieke propositie die de 
Dierenbescherming verder wil benutten. Ook zal meer 
aandacht gegeven worden aan specifieke projecten (lan-
delijk en regionaal, LID) waarvoor een nalatenschap of 
legaat bestemd kan worden. 

4.1.2 Activiteiten en resultaten Corporate Communicatie 
Om het positieve imago van de Dierenbescherming te 
bestendigen en top of mind te blijven in een verande-
rende maatschappij waar meer organisaties wedijveren 
voor een plek in het hart van de donateur, zorgt de 
Dierenbescherming voor goede zichtbaarheid. 
Het publiek vormt zich een beeld van de Dierenbescher-
ming op basis van alle activiteiten die de organisatie 
uitvoert en waarover ze communiceert. Of dat nu is via 
persoonlijk contact, via uitingen in de pers, via eigen 
media of via campagnes. Corporate communicatie heeft 
gezorgd voor consistentie in de uitingen, waardoor er 
een sterk merk gehandhaafd is. In het verslagjaar zijn de 
volgende activiteiten gerealiseerd om donatievoorkeur te 
creëren: 

Eenheid in communicatie
In het verslagjaar is een aantal trajecten gestart die tot 
doel hebben een eenduidige communicatie te bewerk-
stellingen, zowel intern als extern. De kernwaarden 
betrouwbaarheid, daadkracht en betrokkenheid zijn 
synoniem aan de Dierenbescherming. Daarnaast is 
een merkpaspoort en een corporate story geschreven. 
Ook is in 2011 een start gemaakt met het opstellen van 
uitgebrei dere huisstijlrichtlijnen. 
Door de samenwerking tussen het VB en de afdelingen 
in 2011 verder uit te bouwen en samen te werken aan 
onderstaande activiteiten draagt het Verenigingsbureau 
bij aan meer uniformiteit en eenheid, wat zal leiden tot 
een versterking van het merk Dierenbescherming.
In 2011 is er een gezamenlijk een social-mediabeleid 
vastgesteld en zijn werkgroepen samengesteld voor, 

onder andere, de doorontwikkeling van Extranet en het 
huisstijltraject.
Met betrekking tot Extranet is in 2011 een eerste slag ge-
maakt om de informatie in het Informatiecentrum beter 
te ontsluiten. Voorts zijn sjablonen ontwikkeld voor een 
afdelingsnieuwsbrief en een afdelingsblad. Deze zijn in 
maart beschikbaar gesteld en hebben eenduidige com-
municatie en uitstraling tot doel.
De ontwikkelingen rondom de dierenpolitie vormen 
kansen en bedreigingen voor de positionering van de 
Dierenbescherming. Er is in april 2011 een onderzoek 
uitgevoerd naar de perceptie van het publiek betreffende 
de relatie tussen de Dierenbescherming en de dieren-
politie. Vervolgens is een strategisch communicatieplan 
geschreven en een reactieplan opgesteld. In het kader 
van agendasetting is geadverteerd in Metro, NRC en NRC-
Next, in combinatie met communicatie via eigen media  
(@penstaartjes, Extranet, Dierenm@il, Dier en de web-
site).

Zichtbaarheid
In het najaar van 2011 is de Dierenbescherming goed 
zichtbaar geweest met:
•  Dierendagcampagne: met abriposters, items in SBS 

Shownieuws en de Verkiezing Dierenbeschermer 
van Jaar 2011. Een belangrijk onderdeel binnen de 
Dierendagcampagne was de verkiezing van Dieren -
beschermers van het Jaar. Met deze verkiezing maken 
we het publiek bewust van de eigen rol die zij kan 
vervullen om dierenwelzijn te helpen verbeteren. In 
2011 zijn voor het eerst de Lef-prijzen uitgereikt. Dit 
zijn aanmoe digingsprijzen bedoeld om dierenwelzijn 
hoger op de maatschappelijke agenda te zetten. Er zijn 
prijzen uitgereikt in de categorieën overheid, bedrijfs-
leven en alternatieven voor dierproeven.

 •  Tiendelige tv-serie Dierenbeschermers: uitgezonden op 
Nederland 1 en heeft gemiddeld 700 duizend tot 800 
duizend kijkers getrokken. Ambulance-, asiel- en in-
spectiewerk stonden centraal in elke aflevering.

4.1.3 Activiteiten en resultaten Fondsenwerving
De volgende activiteiten zijn gerealiseerd op het gebied 
van fondsenwerving: 

Regionale fondsenwerving en samenwerking
De interne professionalisering van de Dierenbescher-
ming staat hoog op de prioriteitenlijst van de organi-
satie. Om groei en meer synergie te realiseren is samen-
werking uitgebouwd tussen het VB en afdelingen en de 
regionale fondsenwervers.
Met behulp van de Quickscan Fondsenwerving en 
Advies op Maat, het organiseren van een periodiek 
fondsenwerversoverleg, fondsenwervende stages en 
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een consulent voor regionale fondsenwerving die hen 
begeleidt en adviseert, is de regionale fondsenwerving 
versterkt en geprofessionaliseerd. Dit met als doel een 
sterkere regionale en lokale marktpositie te realiseren. 
In dat kader is in 2011 voor het eerst een aantal regionale 
fondswervende wandeltochten georganiseerd in 
samenwerking met vijf afdelingen. De drie tochten heb-
ben samen ruim 43 duizend euro opgeleverd voor het 
regionale Dierenbeschermingswerk. 
De inkomsten uit de collecten zijn in 2011 gedaald met 
ruim tien procent. Deze lagere opbrengst is in 2011 zicht-
baar bij de meeste collecterende goede doelen, met een 
daling van totale collecteopbrengsten. Het slechte econo-
misch klimaat en de organisatieveranderingen binnen de 
Dierenbescherming spelen hierin een grote rol.

Ledenbehoud
In 2011 is de ledenstand teruggelopen van 135 duizend 
naar 128 duizend. Dit is een daling van 6,7 procent. 
Desondanks zijn de baten aan contributies ten opzichte 
van 2010 met 13 procent gestegen tot 4,4 miljoen euro 
(waarvan de helft baten zijn voor het VB en de andere 
helft voor de afdelingen). De stijging is het gevolg van 
upgrade acties en een verhoging van de contributie. 

De jaarlijkse uitstroom is percentueel vrij constant en we 
zien de laatste jaren geen bijzonderheden. Ook de door-
gevoerde contributieverhoging heeft geen grootschalig 
effect gehad op de ledenuitstroom. 
Zoals verwacht, heeft de daling bij de jeugdleden 
doorgezet. Werven en behouden van jeugdleden is 
enorm kostbaar en de bereikte jeugdledengroep wordt 
kleiner. Om het bereik onder de totale jeugdpopulatie 
te laten toenemen wordt de strategie van KfA in 2012 
herzien. 
De Dierenbescherming heeft de afgelopen jaren niet 
gekozen voor grote investeringen in ledenwerving en dus 
realiseren we een ingecalculeerde daling van ledenaan-
tallen. 
In 2011 is gefocust op het vergroten van de inkomsten 
uit de achterban. Op dat gebied hebben we de afgelopen 
jaren ondanks de krimp van het bestand een groei gerea-
liseerd. 

Zakelijke Fondsenwerving en baten acties derden
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen spelen een steeds belangrijkere rol bij de 
Dierenbescherming. In het kader hiervan wenden we 
ons vaker tot de zakelijke markt, en met succes. Als on-
derdeel van giften- en fondsenwervende acties is elf pro-
cent van deze baten toe te kennen aan zakelijke giften; 
goed voor 244 duizend euro. Ook houden we sterke ban-
den aan met grote gevers die direct en/of indirect gelden 
werven voor de Dierenbescherming. 

We noemen hieronder de grootste successen:

•  Nationale Postcode Loterij: in 2011 heeft de Dieren  - 
be scherming 1,8 miljoen euro ontvangen van de Na-
tionale Postcode Loterij.

•  BLk: de intentie van restaurantketen La Place is bewerk-
stelligd om het Blk te voeren en een samenwerking 
aan te gaan met KfA. Zo is er een educatief stickerboek 
ontwikkeld waarvan de opbrengst naar de Dierenbe-
scherming gaat. 

•  Pedigree Adoptieplan: In mei is het Pedigree Adoptie Plan 
weer gestart met een fondsenwervende campagne op tv 
en in social media die de hele zomer heeft geduurd. De 
samenwerking met Whiskas heeft naast 125 duizend 
euro aan baten geresulteerd in een sponsoring in 
natura van ruim 100 duizend euro aan kattenschuil-
dozen in onze opvangcentra. Het jaar 2011 heeft verder 
in het teken gestaan van het tot stand brengen van 
meer synergie tussen het bewerken van de markt op 
landelijke en regionaal niveau. 

Werving nalatenschappen en legaten
De baten aan nalatenschappen is in 2011 8,4 miljoen 
euro. Ten opzichte van 2010 betekent dit een daling van 
ongeveer 19 procent. Deze daling is het gevolg van een 
afname in het aantal aktes als ook de gemiddelde waarde 
ervan. In 2012 wordt onderzocht wat de verklaring is 
voor deze trend.
In 2011 jaar is er proactiever op nalatenschappen en 
legaten geworven, met als doel de professionalisering 
van de Dierenbescherming te kunnen financieren. Dit 
heeft geresulteerd in een grote toename aan nieuwe 
aktes voor de Dierenbescherming die op langere termijn 
effect zullen hebben op de baten.

4.1.4 Inzet van (financiële) middelen

In totaal is in het verslagjaar 1,6 miljoen euro aan directe 
lasten uitgegeven voor het werven van baten. Regionaal 
is in totaal 400 duizend euro besteed aan het werven van 
baten. De voornaamste lasten zijn te zien bij de landelijke 
vereniging. Deze worden in het vervolg genoemd.

Ledenbehoud en -werving
In 2011 is 210 duizend euro geïnvesteerd in ledenbehoud 
en 374 duizend euro aan ledenwerving. Deze 35 procent 
lagere besteding ten opzichte van 2010 voor ledenbe-
houd- en werving heeft te maken met een bezuiniging. 

Werving nalatenschappen
Voor het werven van nalatenschappen is 169 duizend 
euro ingezet.
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Werving giften 
In totaal is 281 duizend euro besteed aan het werven van 
giften, waaronder de Vergeten Dieren Tocht. Dit laatste 
betreft een meerjarenproject waar 162 duizend euro in 
2011 is geïnvesteerd aan voorbereiding en implemen-
tatie.

Asiel- en imagocampagnes
Er is in totaal 162 duizend euro geïnvesteerd in asiel- en 
imagocampagnes. Doel hierbij is het versterken van het 
imago en dus het verhogen van de donatie-intentie.

Ledenadministratie en sponsoractiviteiten
Aan de ledenadministratie en sponsoring is 68 duizend 
euro uitgegeven.

4.1.5  Vooruitblik Corporate Communicatie en  
Fondsenwerving

In 2012 zijn dit de speerpunten voor Corporate  
Communicatie:
•  Project Strategische Koers 2012 en verder; 
•  Herziening huisstijlhandboek; 
•  Interne Branding campagne; 
•  Versterken donatievoorkeur en donatie-intentie; 
•  Uitvoeren Dierendagcampagne. 

Voor Fondsenwerving zijn de speerpunten als volgt:
•  Versterken Team Nalatenschappenwerving; 
•  Verenigingsbreed professionaliseren fondsenwervers 

en fondsenwerving; 
•  Versterken Behoudprogramma en vergroten klant-

waarde; 
•  Afronden project Leadsfactory; 
•  Op peil houden inkomsten particuliere markt, maar 

daling ledenaantallen; 
•  Geen actieve werving jeugdlidmaatschappen; 
•  Versterking positie binnen Zakelijke Markt; 
•  Stimuleren groei collecte-inkomsten.
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5.  verslag centrale diensten

5.1 bedrijfsvoering
Centraal staat de professionele uitvoering in onderlinge 
samenhang van kerntaken en bedrijfsvoering door zowel 
het VB als de afdelingen. Het VB heeft, in relatie tot de 
totale vereniging, als rol het coördineren, bewaken, 
toetsen van en adviseren over effectiviteit en kwaliteit 
van beleidsuitvoering/vorming, HRM (inclusief opleiden), 
bedrijfsprocessen, kennismanagement en financiële- en 
bestuurlijke processen. 

5.1.1 Plan bedrijfsvoering
In 2011 hebben de volgende onderdelen in de planning 
gestaan:
•  Het organisatieontwikkelingtraject wordt geïmplemen-

teerd;
•  Door ondersteunende en facilitaire diensten te cen-

traliseren creëren we meer focus op het uitvoeren 
van onze kerntaken binnen de organisatie. Het cen-
traliseren van deze taken leidt tot kostenreductie 
en tijdsbesparing. In 2011 wordt bekeken voor welke 
diensten van de landelijke organisatie (denk aan HRM, 
juridische ondersteuning, financiële administratie, 
administratieve organisatie en interne beheersing, 
automatisering en telecommunicatie (ICT)) standaard 
servicepakketten en zo nodig maatwerk geleverd kun-
nen worden. Ook de financiering van deze diensten 
heeft de aandacht;

•  Meer focus om een strategisch meerjarenbeleidplan 
vast te stellen voor 2012 - 2015. De focus is mogelijk 
doordat we het maximale potentieel uit organisatie 
(structuur en middelen) en mensen naar boven halen. 
We spreken talent aan, ontwikkelen competenties en 
richten de organisatie zo in dat doelmatig én doeltref-
fend gewerkt wordt;

•  Door de (be)sturing en besluitvorming in de organi-
satie te veranderen - bij afnemend aantal entiteiten - 
kan de Dierenbescherming slagvaardiger en betekenis-
voller (voor de maatschappij) worden. Een landelijke 
overlegstructuur wordt ingevoerd; bij deze bijeenkom-
sten worden ervaringen uitgewisseld en onderwerpen 
besproken die voor de Dierenbescherming en de 
samenwerking tussen afdelingen en het VB van belang 
zijn.

•  Er zal zowel voor het VB als de Afdelingen een integrale 
Planning- en Controlecyclus (P&C-cyclus) beschreven 
en toegepast worden. Uitgangspunt is de huidige P&C-
cyclus die in de landelijke organisatie goed werkt. Ook 
hierbij is samenwerking en nauwe betrokkenheid van 
de afdelingen een eerste vereiste.

5.1.2 Activiteiten en resultaten bedrijfsvoering

Organisatieontwikkelingtraject en facilitaire diensten
De Dierenbescherming verandert. Het grootschalige 
veranderproces PRO DIER, dat in 2008 is ingezet, heeft 
geleid tot 30 afdelingen per eind 2011. Die afdelingen 
geven uitvoering aan de vier kerntaken van de Dieren-
bescherming, en doen daarnaast ook aan fondsenwer-
ving. Het VB heeft, in relatie tot de totale vereniging, de 
rol tot het coördineren, bewaken, toetsen en adviseren 
van de effectiviteit en kwaliteit van beleidsuitvoering/
vorming, HRM (inclusief opleiden), bedrijfsprocessen, 
kennismanagement en financiële- en bestuurlijke pro-
cessen. Daarnaast is ook de Corporate Communicatie 
een belangrijke taak; dit zorgt voor consistentie in de 
uitingen, waardoor er een sterk merk gecreëerd wordt. 
Ook worden door het verenigingsbureau een aantal 
landelijke taken (voorlichting en beleidsbeïnvloeding) 
en diensten voor de afdelingen zoals HRM, Financiën, 
ICT, centrale inkoop vormgegeven. Dit vraagt ook een 
verandering van het VB en daarom hebben in 2011 een 
aantal wijzigingen plaatsgevonden. De groep Afdelingen 
en Asielen is samengegaan met de Landelijke Inspectie 
Dienst en vormt de groep D&T. Deze groep maakt vanuit 
het VB, dus namens het VB, beleidsvoorstellen aangaande 
dierenhulp en toezicht. De LID valt onder de groep D&T, 
maar is wel een aparte rechtspersoon met een eigen 
hoofd en stichtingsbestuur. Met deze herschikking van 
taken geeft de Dierenbescherming inhoud aan de gewen-
ste scheiding van publieke taken (LID) en private taken 
(De Dierenbescherming). Verder is de LID verhuisd van 
Hilversum naar Den Haag en is het totale Verenigingsbu-
reau in één pand gevestigd. Verder is een Contactcenter 
bij de groep C&F ondergebracht; naast de helpdesk AenA 
is ook de ledenadministratie hieronder gevoegd. Tot slot 
is de staf omgevormd naar de groep B&O; alle bestuur-
lijke, juridische en verenigingsprocessen zijn nu samen-
gevoegd tot één groep.

Strategisch meerjarenbeleidsplan
In 2011 is het noodzakelijk de bedrijfsvoering van de 
afzonderlijke onderdelen op elkaar aan te laten sluiten, 
zodat de Dierenbescherming zowel naar binnen als naar 
buiten als één organisatie functioneert. Met een project-
groep, met een afvaardiging van zowel afdelingen als 
het Verenigingsbureau, en een strategisch werkconfer-
entie wordt een nieuw strategisch meerjarenbeleidplan 
2012-2015, met een gemeenschappelijke visie en strate-
gie opgesteld. Daarnaast zijn de collectieve en intrin-
sieke waarden vastgesteld, namelijk: Betrouwbaarheid, 
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Daadkracht en Betrokkenheid. Het meerjarenbeleids-
plan geeft de hoofdlijnen van het beleid van de totale 
Dierenbescher ming voor de komende vier jaar beknopt 
weer. Het is bedoeld als samenvattend en richtinggevend 
kader voor nader uit te werken jaarplannen en beleids-
voorstellen, die afhankelijk van het onderwerp aan de 
AV, RvT of bestuur worden voorgelegd ter vaststelling. 
Dit meerjarenbeleidplan is bedoeld als een levend docu-
ment: het zal gebruikt worden als kader maar kan ook 
tussentijds gewijzigd worden wanneer noodzakelijk. Het 
meerjarenbeleidplan is op internet na te lezen.

Besturing en besluitvorming
In 2011 zijn koplopersoverleggen (bestuur en managers) 
en coördinatorenoverleggen op deelterreinen gerea-
liseerd. Verder is naar het besturingsconcept van de 
nieuwe organisatie gekeken. Met het helder krijgen van 
de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per 
entiteit en de onderlinge verbanden ten opzichte van 
elkaar is een begin gemaakt. Dit zal de komende jaren 
meer vorm krijgen.

Planning en Control
De ontwikkeling van de Dierenbescherming naar een 
professionele organisatie vraagt om een organisatiebrede 
rol met betrekking tot het coördineren, bewaken, toetsen 
en adviseren van de effectiviteit en kwaliteit van bedrijfs-
processen en beleiduitvoering en -vorming. Door middel 
van de coördinatie van de P&C-cyclus van de Dieren-
bescherming en de inzet van bedrijfskundigen (op het 
ondersteunen en adviseren van afdelingen en stichtin-
gen op de bedrijfsvoering door onder andere het maken 
van kosten- en batenanalyses) en regioconsulenten kan 
de bedrijfsvoering van afdelingen en stichtingen geop-
timaliseerd worden. De afdelingen gebruiken het SMJP 
om hun eigen meerjarenplannen en financiële ramingen 
voor 2012–2015 op te stellen. De meerjarenplannen van 
de afdelingen bevatten een bedrijfsplan (de uitwerking 
van de bedrijfsvoering) en een fondsenwervingplan. De 
afdelingen en VB maken jaarplannen en begrotingen, 
afgeleid van de meerjarenplannen. Er is in 2011 een 
format-jaarplan voor Afdelingen ontwikkeld die door alle 
afdelingen voor het jaar 2012 opgesteld. Dit instrument 
geeft de mogelijkheid om de ontwikkelingen te monito-
ren en te bespreken. In 2012 is het de bedoeling om één 
Dierenbeschermingsjaarplan te maken en in het jaar 
daarop één Dierenbeschermingsjaarverslag waardoor 
uiteindelijk één geïntegreerde P&C-cyclus ontwikkeld 
wordt.

5.1.3 Inzet van (financiële) middelen
Op basis van de methode “Projectmatig Creëren” is een 
aantal kwaliteitsprojecten uitgevoerd en afgewikkeld. 
Het betreft de projecten organisatiestructuur, strategisch 

beleidsplan, besturing en besluitvorming. Gezamenlijk 
hebben deze projecten 83 duizend euro gekost. 

5.1.4 Vooruitblik bedrijfsvoering
De komende jaren worden gebruikt om een Planning, 
Monitoring en Evaluatie (PME)-systeem te ontwikkelen 
dat dienstbaar is aan het organiseren van de uitvoering 
van het werk van de Dierenbescherming. Er wordt 
daarbij gebouwd op bestaande en in ontwikkeling zijnde 
instrumenten, zoals het Jaarplan en de P&C- cyclus. Het 
systeem zal tegemoet komen aan externe en interne 
eisen wat betreft verantwoording en transparantie bin-
nen de Dierenbescherming op de juiste niveaus, zoals 
AV en ALVs en, naar buiten toe, naar donateurs, leden en 
fondsenverstrekkers.

5.2 Human resource management 
Ook als het gaat om HRM stond 2011 in het teken van ver-
dergaande professionalisering. In overleg met de afdelin-
gen worden diverse middelen ontwikkeld. Persoonlijk 
contact en advies op maat zijn hierbij belangrijke en 
noodzakelijke aandachtspunten. 
De sleutel tot het succesvol en efficiënt functioneren 
van de organisatie is het creëren van samenhang tus-
sen strate gie, structuur, cultuur en mensen binnen 
de Dierenbescherming. De mens en zijn functioneren 
vormen de bron van succes en continuïteit. Er is de af-
gelopen jaren een bijzondere focus ontstaan op de mens, 
de processen en zingeving.
Om op dit vlak goede resultaten te boeken is de nodige 
aandacht voor het sociale beleid van de organisatie. 
Hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

5.2.1 Plan HRM
In 2011 is aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

•  Ontwikkeling competentiemanagement; 
•  Invoering FWG 3.0;
•  Implementatie Personeelsinformatiesysteem;
•  Functie- en loonhuis voor de afdelingen en een functie- 

en loonhuis voor asielen en ambulances ontwikkelen;
•  Aanpassing in de systematiek voor vakantiegeld; 
•  Een objectief, transparant en professioneel werving- en 

selectieproces opstellen en afdelingen ondersteuning 
hierin bieden;

•  Vrijwilligersbeleid ontwikkelen en vaststellen; 
•  Realisatie Arbo-beleidsplan; 
•  Realisatie van opleidingen en kwaliteitsverbetering 

met het streven naar een gezond werk- en leerklimaat. 
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5.2.2 Activiteiten en resultaten HRM

Ontwikkeling competentiemanagement
De projectgroep één HRM-beleid, samengesteld uit het 
VB en de afdelingen, heeft een projectplan opgesteld 
wat heeft geresulteerd in een HRM-visie en bijbehorende 
eerste beleidsnotities. 

Invoering FWG 3.0
Het functiewaarderingstraject is grotendeels afgerond in 
2011. Het restant zal wordt afgerond in 2012. Het arbeids-
intensieve traject heeft tot nu toe twee bezwaarschriften 
opgeleverd. Beide bezwaarschriften hebben betrekking 
op functies bij de LID.

Personeelsinformatiesysteem
De in 2011 geplande optimalisatie is nader bekeken 
en is besloten om over te gaan tot vervanging van het 
bestaande systeem dat onvoldoende is toegerust voor de 
gestelde eisen.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
In de AV van november 2010 is afgesproken dat er een 
werkgroep zou worden samengesteld en dat het harmon-
iseren van arbeidsvoorwaarden onderzocht zou worden. 
Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd en de financiële 
consequenties zijn in kaart gebracht.
 
Functie- en loonhuis
Om ook in het functiehuis een professionaliseringsslag 
te maken en uniformiteit na te streven is een functiehuis 
voor kantoorpersoneel van de afdelingen gemaakt en 
vastgesteld. Het functiehuis voor asielen en ambulances 
wordt opgesteld na implementatie van de modelstatuten 
voor gelieerde stichtingen.

Systematiek vakantiegeld
De aanpassing van de systematiek vakantiegeld is in 2011 
doorgevoerd. Met de uitbetaling van het vakantiegeld in 
mei 2012 is dit aanpassingstraject volledig afgewikkeld. 
Door deze aanpassing is het niet meer noodzakelijk om 
bijvoorbeeld bij uitdiensttreding een verrekening toe te 
passen van het teveel uitbetaalde vakantiegeld.

Werving- en selectieproces
In 2011 is met de projectgroep “één HRM-beleid” het 
werving- en selectiebeleid opgesteld. Mogelijke goedkeu-
ring hiervan zal plaatsvinden in mei van 2012 tijdens 
de Algemene Vergadering (AV). De medewerkers van de 
groep HRM Afdelingen hebben ondersteuning geboden 
aan afdelingen. Vooral op het gebied van werving en  
selectie blijkt de behoefte in ondersteuning bij de 
afdelingen groot te zijn.

Vrijwilligersbeleid
Op basis van de uitkomsten van het Vrijwilligerscoör-
dinatorenoverleg stellen we het vrijwilligersbeleid 
samen. Ook voor de vrijwilligersfuncties binnen de 
Dierenbescherming is steeds meer vraag naar functie-
beschrijvingen. Dit biedt de nieuw te werven vrijwilligers 
duidelijkheid over de verwachtingen en draagt bij aan de 
professionalisering van de Dierenbescherming. In 2011 
is met de projectgroep, samengesteld uit VB en afdelin-
gen, het beleid en de bijbehorende instrumenten (incl. 
functiebeschrijvingen) opgesteld. Het voorstel wordt 
ingebracht in de AV van mei 2012.

Realisatie Arbo-beleidsplan
Het arbo-beleidsplan is geïmplementeerd. Doelstelling 
van het arbo-beleid is het bieden van een gezonde en 
veilige werkplek en -omgeving voor de medewerkers van 
de Dierenbescherming. Het gaat uit van preventie en een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgever 
en medewerker. Daarbij staat de medewerker evenwel 
centraal. 

Opleidingen en kwaliteitsverbetering
Met het streven om een gezond werk- en leerklimaat te 
creëren voor professionele Dierenbeschermers, is in 2011 
begonnen met een Leerhuis. Daarin staat het stimuleren 
van een verantwoordelijke houding centraal. Dit wordt 
onder meer bereikt door in de programma’s aandacht te 
besteden aan het managen van verwachtingen, het geven 
en ontvangen van feedback en het in actie komen. Dit 
concept, het Leerhuis, is niet tot wasdom gekomen. 

In 2011 zijn de volgende opleidingsactiviteiten georgani-
seerd:

Diergerelateerde opleidingen 
Voor wat betreft de DierenEHBO zijn geen activiteiten 
ontplooid. Met betrekking tot Gehoorzame Huishonden 
scholen is een scala aan opleidingen gegeven waarbij het 
gedrag van het dier centraal staat. De volgende activitei-
ten zijn in 2011 ontplooid:

•  Module 1: is 4 x verzorgd (stond 3 x gepland). Er zijn 
daarmee 30 aspirant trainers in opleiding genomen 
waarvan er 22 zijn geslaagd;

•  Module 2: hier zijn 16 trainers geslaagd voor de mo-
dule. Eind 2011 is een nieuwe module 2 gestart met 22 
deelnemers. Deze zullen in 2012 examen doen;

•  Module 3: voor deze module is het doel niet gehaald. 
De docent die deze opleiding verzorgt stond volgeboekt 
met het verzorgen van module 1 en module 2. 

De trainingen van Gehoorzame Huishonden is gericht op 
het opleiden van docenten. De puppycursussen zijn hier 
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het meest populair. Deze docenten leiden trainers op, die 
de cursussen geven aan honden en hun eigenaren. 

Er is een zeer succesvolle trainersdag neergezet. De 
trainers zijn bijgeschoold in trainersmethodieken en het 
begeleiden van cursisten met een beperking. 
Wat betreft kwaliteitscontroles en mentorbegeleiding 
zijn er in 2011 zijn 11 (van de 12 geplande) kwaliteits-
controles gerealiseerd. Van de 11 uitgevoerde kwaliteits-
controles werden 9 scholen goed bevonden, 1 school 
moet verplicht sluiten en 1 school is onder mentorbe-
geleiding gezet. 

Activiteitgerelateerde (bedrijfs)opleidingen
De module Dierenbescherming algemeen is herzien, en 
aan medewerkers gegeven. Er zijn van de vier geplan-
de introductiedagen twee dagen gegeven. Conform 
planning is cursus ‘Dierenwelzijn’ ontwikkeld op 
MBO niveau. De verandering van de leergang ‘Toezicht 
dierenwelzijn’ is in gang gezet en zal in 2012 worden 
afgemaakt. Conform planning zijn 40 vrijwilligers hierin 
opgeleid. 

Inzake ‘resultaatgerichte coaching’ zijn drie medewer-
kers gecoacht (t.o.v. 20 gepland). De module ’communi-
ceren binnen de Dierenbescherming’ is aangeboden aan 
alle nieuwe medewerkers die de telefoon bemensen; niet 
aan overige medewerkers. 
Het ontwikkelen van een leergang ‘besturen binnen de 
Dierenbescherming’ is niet in gang gezet; de module 
“communicatievaardigheden” is niet beschikbaar gesteld 
aan leidinggevenden binnen afdelingen. 

5.2.3 Inzet (financiële) middelen

Voorziening herstructurering VB/LID en arbeids onge schikt heid
De in 2009 geplande professionalisering van de LID en 
integratie ervan met het VB is in 2011 volledig afgewik-
keld. De daarvoor in 2010 getroffen voorziening bleek 
toereikend te zijn.

5.2.4 Inzet menselijk kapitaal

Personeelskosten
Met betrekking tot salarissen is voor 2011 15,1 miljoen 
euro gerealiseerd tegenover 14,0 miljoen euro in 2010. De 
1,1 miljoen euro hogere lasten is het gevolg van de groei 
van het aantal medewerkers en CAO maatregelen in het 
kader van professionalisering en regionalisering (PRO 
DIER).
De grootste stijging in de lasten is te zien bij de afdelin-
gen door de introductie van meerdere regiomanagers, 
managentassistenten, coördinatoren en fondsenwervers. 
De gemiddelde salarisnorm per fte is hierbij gestegen. De 
totale stijging bedraagt 274 duizend euro ten opzichte 
van 2010.
Bij de gelieerde stichtingen is er sprake van een stijging 
van 265 duizend euro vergeleken met 2010.

Tijdsbesteding medewerkers
Jaarlijks wordt de inspanning van zowel vast personeel 
als uitzendkrachten gemeten door middel van onder 
andere tijdschrijven. De totale personeelskosten worden 
in 2011 conform de onderstaande percentages doorbelast 
naar de genoemde kerntaken, fondsenwerving en beheer 
& administratie.

D
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ierenw
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fte’s* 237,1 37,4 37,4 12,5 25,0 66,5 415,9
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*fte= full-time equivalent
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5.2.5 Vooruitblik HRM
Voor 2012 is bepaald om de groep HRM voorlopig op 
te splitsen en onder te brengen bij de andere groepen 
aangezien hiermee meerwaarde per groep gecreëerd kan 
worden.
De personeels- en salarisadministratie, het ARBO-beleid, 
arbeidsvoorwaardenbeleid en het personeelsadvies voor 
VB en LID worden onder de groep F&C geplaatst. Deze 
beheersmatige kant van HRM past bij de werkproces-
sen van F&C en heeft een nauwe relatie met beheersing 
salariskos ten/formatie. Doel is om de systemen en basis-
processen op orde te brengen. 
In 2012 ligt de focus op het implementeren van een 
nieuw salaris- en personeelsinformatiesysteem, het 
inrichten van de basisprocessen en het realiseren van 
adequate managementinformatie.
Het HRM-beleid en personeelsadvies afdelingen worden 
onder groep B&O geplaatst. Uitgangspunt hierbij is 
dat dit past bij het team verenigingszaken waarin alles 
wat te maken heeft met algemene verenigingszaken is 
ondergebracht. Hiermee kan ook het HRM-beleid beter 
gekoppeld worden met het organisatiebeleid. Doel is om 
zorg te dragen voor adequaat advies en begeleiding van 
afdelingen en te zorgen voor een realistische en gedragen 
fasering van projecten op het gebied van het HRM-beleid. 

Doelstellingen HRM Afdelingen, onder groep B&O wordt 
voor de opeenvolgende jaren:
•  Het ontwikkelen en implementeren van Eén HRM-

beleid voor de gehele Dierenbescherming;
•  Het professionaliseren van de HRM-ondersteuning aan 

afdelingen bij de uitvoering van het HRM-beleid;
•  Gerichte aandacht voor cultuur en leiderschap om 

een succesvolle samenwerking en het creëren van één 
Dierenbescherming kracht bij te zetten;

•  Het streven naar één personele organisatie door har-
monisatie van de arbeidsvoorwaarden, centraal werk-
geverschap en aansluitende professionele medezeggen-
schap.

De opleidingen worden bij de groep D&T ondergebracht. 
Er vinden voornamelijk aan deze groep gerelateerde 
opleidingen plaats (kerntaken 1 en 2: hondenscholen, 
training afdelingsinspecteur, facilitering EHBO Dieren). 
Doel in 2012 is allereerst deze opleidingen goed in te 
zetten, daarna volgt een programma ten behoeve van de 
ondersteuning en of ontwikkeling van besturen.

5.3 financieel management (fm)
Als goededoelenorganisatie is het voor de Dierenbescher-
ming noodzakelijk de aan haar toevertrouwde financiële 
middelen goed te beheren. Het doel is daarbij deze geld-
middelen maximaal inzetbaar te maken voor dierenwel-
zijn en de tijdelijk overtollige gelden zodanig weg te 

zetten dat de hoofdsom gegarandeerd is en er inflatie-
dekking is gelijk aan een minimaal rendement. Tevens 
wordt de continuïteit van de organisatie gewaarborgd. 
Onder financieel management vallen tevens de ICT-dien-
sten, centrale inkoop diensten en vastgoedbeheer.

5.3.1 Plan financieel management
Voor 2011 zijn de volgende aandachtspunten vastgesteld:
•  Handboek AO-IB: het bestaande Handboek AO-IB van 

de landelijke organisatie, wordt aan de hand van 
aangepaste bedrijfsprocessen geactualiseerd;

•  Contract accountant: een contract voor accountantscon-
troles wordt opgesteld. In de nieuwe situatie waarbij de 
administratieve organisatie en interne beheersmaat-
regelen (AO-IB) beschreven en toegepast worden, is het 
goed mogelijk hierover afspraken met accountants te 
maken;

•  Dienstenpakket: er wordt gestreefd naar het uitwerken 
en aanbieden van:

 -  Financiële diensten: Er wordt gewerkt aan een centraal 
financieel Handboek AO-IB voor de Dierenbescher-
ming en aan meer gebruiksvriendelijke en aangepaste 
rapportagetool voor periodieke maand- en kwar-
taalrapportages, eindejaarsrapportages en gecon-
solideerde jaarrekeningen. Ondanks dat is gebleken 
dat het huidige financiële pakket Twinfield voor een 
groot deel voldoet aan de behoefte, blijkt bij afdelin-
gen de administratievoering van asielen en dierenam-
bulance een extra behoefte te zijn. Deze extra behoef-
te zal in het jaar verder onderzocht worden. 

 -  ICT-diensten: een standaardpakket tegen de best 
haalbare prijs/kwaliteitsverhouding aan afdelingen. 
Het standaard dienstenpakket betekent een volle-
dig beheerde werkplek met daarop aangesloten de 
standaard te gebruiken applicaties binnen de Dieren-
bescherming. De betrokkenheid en nauwe samen-
werking met de afdelingen een is eerste vereiste;

 -  Centrale inkoop diensten: samen met afdelingen wordt 
de totale inkoopbehoefte van de Dierenbe scherming 
geïnventariseerd en beoordeeld, alsmede mogelijk-
heden bekeken voor centrale raamovereen komsten. 
Ook goed contractbeheer zal moeten wor den gerea-
liseerd. Binnen de gehele Dierenbescher ming is 
veel voordeel te behalen indien gebruik gemaakt 
wordt van centrale inkoopcontracten van de VFI 
en van speci fieke raamovereenkomsten voor de 
Dierenbescher ming. Voorwaarde is dat dit goed ge-
coördineerd verloopt en dat voor alle partijen helder 
is wat de voordelen zijn, op welke manier gebruik 
gemaakt kan worden van de inkoopfaciliteiten en wie 
waarvoor als contactpersoon geldt. 

 •  Strategische notitie huisvestingsbeleid: er wordt gewerkt 
aan beleid dat gaat over de wijze waarop de Dieren-
bescherming omgaat met haar bestaande en nieuwe 
vastgoed. Er komt inzicht in de mogelijkheden voor 
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herstructurering van het vastgoed, welke knelpunten 
daarmee kunnen worden opgelost en wat de positieve 
effecten zullen zijn. Op basis van de strategi sche noti-
tie worden keuzes gemaakt.

5.3.2 Activiteiten en resultaten FM

Handboek AO-IB
In het kader van de interne beheersing en van bedrijfs-
processen binnen het VB is ook in het verslagjaar diverse 
onderdelen van het Handboek AO-IB geactualiseerd. Het 
streven is uiteindelijk te komen tot een handboek voor 
de totale Dierenbescherming.

Contract accountant
Het contract met de accountant is in goed overleg be-
sproken en gecontinueerd voor 2011 en 2012.

Dienstenpakket
Binnen de groep F&C vallen de onderdelen Financiële 
Administratie, Interne Controle, ICT en Centrale Inkoop. 
Deze onderdelen geven ondersteuning aan het VB en 
aan de andere entiteiten binnen de Dierenbescherming. 
Voor 2012 is een basispakket opgesteld van de te verlenen 
F&C-diensten. Het streven is om uiteindelijk te komen 
tot een gestandaardiseerd dienstenpakket voor de gehele 
Dierenbescherming.

Strategische notitie huisvestingsbeleid
In 2011 is in werkgroepverband gestart met het verzame-
len van gegevens om te komen tot een notitie voor het 
strategisch huisvestingsbeleid binnen de Dierenbescher-
ming. Doelstelling is te komen tot een weloverwogen 
plan voor nieuwbouwinitiatieven van asielen binnen 
Nederland. Onder ander is onderzocht wat de vereisten 
zijn op fiscaaltechnisch gebied. De verdere uitwerking zal 
in 2012 door de groep D&T uitgevoerd worden.

5.3.3 Treasury
In november 2010 zijn in goed overleg met penning-
meesters Treasuryrichtlijnen van de Dierenbescherming 
opgesteld. Die zijn in de AV van 2010 vastgesteld en 
goedgekeurd. In deze richtlijnen zijn de bindende regels 
en de aanbevelingen vermeld die van toepassing zijn op 
het cashmanagement van alle afdelingen van de Dieren-
bescherming, het VB en alle gelieerde of op andere wijze 
verbonden stichtingen en verenigingen. Door de richt-
lijnen te hanteren, worden:
•  financiële risico’s zoals renterisico’s en liquiditeits-

risico’s zoveel mogelijk vermeden;
•  kosten bij het beheren van de geldstromen en de finan-

ciële posities geminimaliseerd;

•  renteresultaten, binnen de kaders en regels van o.a. 
CBF, geoptimaliseerd.

Het VB heeft in het verslagjaar de richtlijnen volledig 
toegepast.

Vermogens- en beleggingsbeleid
Beleggingen vinden plaats conform het beleggings-
statuut van de Dierenbescherming. In dit statuut zijn 
duurzaamheidcriteria en voorwaarden met betrekking 
tot het risicoprofiel en de samenstelling van de porte-
feuille opgenomen. 
Sinds 2009 is met de Rabobank een meerjarenarrange-
ment afgesloten voor het beheer van onze effectenpor-
tefeuille. Onderdeel daarvan is een efficiënt en effectief 
treasurybeheer. Het VB is met de Rabobank in gesprek 
om het arrangement in 2012 te herzien.
In 2011 is met Schretlen & Co, onderdeel van de Rabo-
bank, voor de Dierenbescherming een contract afgeslo-
ten over centraal vermogensbeheer. Voor het bewaken 
van de centrale portefeuille van de Dierenbescherming is 
in 2011 een beleggingscommissie opgericht die tenmin-
ste drie keer per jaar bijeen komt en periodiek rappor-
teert aan de algemeen directeur en de Auditcommissie.
In ons vermogens- en beleggingsbeleid zijn de uitgangs-
punten Vermogen en Beleggingsbeleid, ontleend aan de 
VFI-richtlijn Reserves Goede doelen, die in de eisen van 
het CBF-Keur opgenomen zijn.
De wijze waarop wij beleggen, wordt voor een groot deel 
bepaald door het te bestemmen vermogen voor onze 
doelstellingen, activiteiten en continuïteit van de organi-
satie. Tussen bestemmen en daadwerkelijk besteden van 
reserves en fondsen kan enige tijd verstrijken. Uitgaande 
van het in stand houden van de waarde van de hoofdsom 
en bescherming tegen inflatie worden de gelden voor lan-
gere of kortere tijd beheerd. Ter vermijding van imago-
schade door foute beleggingen in onze portefeuille is 
sprake van een beleid om het belang in aandelen te mini-
maliseren en het uitsluiten van beleggingsfondsen voort 
te zetten. Ter bescherming tegen inflatie en garantie van 
de hoofdsom wordt in de portefeuille rekening gehouden 
met een hogere weging voor obligaties, inflation notes en 
deposito’s.

Andere belangrijke elementen uit ons beleggingsbeleid:
•  diervriendelijk beleggen;
•  duurzaam beleggen, uitgaande van de fasering van 

de realisatie van onze doelstelling in het meerjaren-
beleidplan;

•  ten minste de waarde van de hoofdsom in stand 
houden en beschermen tegen inflatie;

•  streven naar een jaarlijks positief totaal rendement 
tussen 3 en 5 procent;

•  de opbrengst van de rendementen gebruiken ter 
dekking van exploitatielasten;
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•  in jaren waarbij een hoger rendement wordt behaald, 
een egalisatiereserve opbouwen ter dekking van inci-
dentele lagere rendementen;

•  bij de verdeling van de portefeuille over de beleggings-
categorieën aandelen, obligaties en liquiditeiten ter 
bekostiging van de doelstellingsactiviteiten flexibiliteit 
inbouwen door rekening te houden met de termijn 
waarop de beleggingen beschikt dient te worden;

•  Treasury- en Cashmanagement is een integraal onder-
deel van ons Handboek Administratieve organisatie en 
interne beheersing.

 
Reserves en fondsen
Ook de formulering voor een bestemmingsreserve of 
-fonds is volledig overgenomen en toegepast conform de 
VFI-richtlijn Reserves Goede Doelen en de eisen van het 
CBF-Keur. Zo dient de continuïteitsreserve voor dekking 
van risico’s voor de korte en de lange termijn, om 
continuïteit van de organisatie te waarborgen. Voor de 
continuïteitsreserve wordt de CBF-norm gehanteerd van 
maximaal 1,5 keer de begrote jaarlijkse kosten van de 
werkorganisatie. De continuïteitsreserve heeft per eind 
2011 een factor van 0,57 keer de jaarlijkse kosten van de 
werkorganisatie.

5.3.4 Fraudepreventie
In 2010 is gestart met het uitwerken van de belangrijkste 
aanbevelingen die zijn geformuleerd in de risicomanage-
mentscan door KPMG voor de landelijke organisatie. Eén 
daarvan is het Fraudepreventiebeleid Dierenbescher-
ming. Het eerste fraudepreventiebeleid is in november 
2010 goedgekeurd en geïmplementeerd. De andere 
belang rijke aanbevelingen uit de scan zullen gefaseerd 
en in overleg met betrokkenen binnen de Dierenbescher-
ming op een zo praktisch en efficiënt mogelijk wijze 
doorge voerd worden.

5.3.5 Verzekeringen
De organisatie heeft de reguliere bedrijfsrisico’s verze-
kerd bij de Rabobank Den Haag e.o. De meest voorko-
mende en verzekerbare risico’s zijn opgenomen in 
polissen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. 
Deze polissen betreffen: bestuursaansprakelijkheid, 
bedrijfsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid 
bestuurders motorrijtuigen, brandverzekering, geldver-
zekering en collectieve ongevallenverzekering.

5.3.6 Inzet (financiële) middelen

Bijzondere posten beheer en administratie
In de lasten van beheer en administratie zijn twee 

bijzondere posten opgenomen. De lening van afdeling 
Den Haag in relatie tot het pand van het Haags Dieren-
centrum heeft geleid tot een afboeking van in totaal 998 
duizend euro. Daarnaast is voor een vordering uit een 
nalatenschap in de afdeling Schiedam een voorzie ning 
getroffen ten laste van deze post ter grootte van 301 
duizend euro.

Automatiseringskosten 
In het verslagjaar is aan automatiseringskosten is in 
totaal 512 duizend euro besteed. Ten opzichte van 2010 
is dit een daling van 18 procent. De daling is gerealiseerd 
dankzij een efficiëntere inzet van externe diensten voor 
de helpdesk en een minimaal noodzakelijke investering 
in hardware. 

Juridische kosten
Door inzet van de eigen juristen is in het verslagjaar de 
inschakeling van externe juristen beperkt. Ten opzichte 
van 2010 zien wij derhalve een afname van 101 duizend 
euro aan externe juridische kosten. 

Verzekeringen
De verzekeringsportefeuille is in 2011 geëvalueerd, 
daar waar nodig zijn dekkingen verhoogd. Daarnaast 
hebben wij in 2011 een naverrekening ontvangen van 
de collec tieve aansprakelijkheidsverzekering voor de 
Dierenbescherming. Dit heeft tot gevolg gehad dat de 
verzeke ringslasten in het verslagjaar 86 duizend euro 
hoger uitgevallen zijn dan in 2010, oplopend tot 214 
duizend euro. 

Accountant-, administratie- en advieskosten
In het verslagjaar hebben wij één procent minder  
accountant-, administratie- en advieskosten gemaakt. 
De totale kosten over 2011 bedragen 1,1 miljoen euro. 
Hiervan heeft ruim 95 procent betrekking op lokale 
accountantswerkzaamheden. Het lopende proces van 
regionaliseren en professionaliseren van de organisatie 
moet er mede toe leiden deze kosten voor de vereniging 
als geheel fors omlaag te brengen.

5.3.7 Vooruitblik financieel management

Handboek AO-IB
Het bestaande Handboek AO-IB van de landelijke or-
ganisatie wordt verder geactualiseerd en uitgebreid met 
processen van de ledenadministratie, klachtenprocedure, 
centrale inkoop en fondsenwerving. Andere primaire 
bedrijfsprocessen binnen het VB worden in 2012 verder 
uitgewerkt en beschreven. Alle beschreven processen 
worden ondersteund met een flowchart, opdat in één 
oogopslag de route van een proces gevolgd kan worden.
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Automatisering
De huidige ICT-infrastructuur dateert uit 2007 en is aan 
vervanging toe. Hiertoe zijn voorstellen uitgewerkt en 
opgenomen in de investeringsbegroting voor 2012. De 
voorgenomen investering voor vernieuwingen op ICT-
infrastructuur ad 405 duizend euro is goedgekeurd. Uit-
voering is afhankelijk van een nog in te dienen impact-
analyse en implementatieplan. Hiertoe zal in 2012 in 
werkgroepverband de nodige invulling gegeven worden.

Dienstenpakketuitbreiding
Het financieel team blijft werken aan verbetering van het 
dienstenpakket, in het bijzonder aan een centrale finan-
ciële agenda voor de Dierenbescherming, de inrichting 
van de financiële portal met de rapportage- en analyse-
tool (Accounting Informatie Systeem) en het installeren 
van een Internal Auditor.
Hiermee wordt gewerkt aan het verbeteren en automa-
tiseren van de (financiële) administratie, in die mate, dat 
een flinke kostenreductie mogelijk wordt.

Verzekeringen
In 2012 wordt een bemiddelingsovereenkomst met de 
Rabobank afgesloten. Met de daaronder vallende verze-
keringen zijn de risico’s ten aanzien van bestuursaan-
sprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, medewerkers 
(ongevallen) en bedrijfsschades zo mogelijk verzekert. 
Met de komst van de Stichting BLk, worden bijkomende 
risico’s geïnventariseerd.
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6.  sociaal verslag

De professionalisering en de ontwikkeling van de 
afdelingen is in volle gang. Dit geschiedt gelijktijdig met 
het opstarten van de Stichting BLk en de ontwikkelingen 
in relatie tot de dierenpolitie op het gebied van de kern-
taken Dierenhulp en Toezicht dierenwelzijn. Dit vraagt 
om flexibiliteit en inzet van mensen en middelen. 
Voor groep C&F is de uitdaging om de organisatieontwik-
keling te ondersteunen en de financiering te waarbor-
gen. De gehele organisatie heeft de uitdaging om de 
kostenontwikkeling in lijn te brengen met de inkomsten. 
In 2011 hebben we de organisatieontwikkeling, inclusief 
de verhuizing van de LID voor de groepen D&T en B&O 
grotendeels afgerond. Bovenstaande heeft effect gehad 
op het ziekteverzuim. De organisatieontwikkeling en de 
daardoor veranderende werkprocessen zijn een investe-
ring die later rendement opleveren. Dit zal zich vertalen 
in verbeterde werkprocessen, lagere kosten en uiteinde-
lijk in een lager verzuim. De groei in aantal fte’s van het 
VB die nodig was om de organisatieontwikkeling van de 
Dierenbescherming in zijn geheel te ondersteunen en te 
faciliteren is omgebogen in krimp van de formatie voor 
de komende jaren.

6.1 medezeggenschap

Samenstelling en verkiezingen
De OR begint in 2011 met de volgende leden:
•  Leon Ripmeester (voorzitter)
•  Yvon Snelder (secretaris)
•  Arie Leijendekkers

In juni en december werden tussentijdse verkiezingen 
gehouden. Voor de verkiezingen van december hebben 
zich Casper Schrijver en Dick Duyzer kandidaat gesteld. 
Gezien het aantal vacatures (2) zijn zij automatisch 
verkozen. 

Vergaderingen
Er vonden negen interne overleggen plaats en negen 
overlegvergaderingen met de bestuurder, zijnde de 
algemeen directeur. Tevens is er een bijeenkomst geweest 
met (twee leden van) de RvT over de algemene gang van 
zaken. In 2011 zijn de volgende onderwerpen aan de orde 
geweest:

-  Autolease regeling;
-  Algemene Vergadering juni en december;
-  B&O, oprichting en inrichting van deze groep;
-  Begroting en jaarplan, VB, LID en geconsolideerd;
-  Bijzonder verlof 2011 verplichte vrije dagen;

-  BLK: oprichting en inrichting van deze stichting;
-  C&F, was - wordt lijst;
-  CAO en personeelsgids;
-  Contact center;
-  Ontwikkelingen rond dierenpolitie;
-  Financiële situatie;
-  Format advies/ - instemming;
-  Formatieplan;
-  Functiehuis;
-   FWG 3.0 traject incl. (inrichting/benoeming) bezwaren-

commissie;
-   HRM werkgroepen, deelname (als toehoorder/agenda-

lid) van de OR en voortgang;
-   ICT, uitwerking van reorganisatie in ICT (bijv. email-

adressen e.d. );
-  Jaarrekening en jaarverslag, VB, LID en geconsolideerd;
-   Organisatie ontwikkeling en de betrokkenheid van de 

OR daarbij;
-  Ouderen beleid;
-  PMC evaluatie;
-  Tevredenheidonderzoek;
-  Tijdschrijven;
-  Track & trace;
-  Vakantiegeld, met name uitbetaalwijze;
-  Vakantiewetgeving;
-  Verhuizing LID incl. samenhangende procedures;
-  Verlofregistratie;
-  Rapportage vertrouwenspersoon;
-  Werknemersschadeverzekering;
-  Werkplekken thuis inrichting in de volle breedte;
-  Ziekte verzuimcijfers.

Communicatie met achterban
De OR heeft in 2011 Extranet verder in gebruik genomen 
als medium voor communicatie met de achterban. Alle 
agenda’s en verslagen zijn erop gezet, er is via Extranet 
over de verkiezingen gecommuniceerd en in oktober is 
de eerste update, een samenvatting de hoogtepunten van 
de vorige maanden, verschenen. 

6.2 bestuursmodel en management
De Dierenbescherming kent een Raad van Toezicht-
model. In deze bestuurlijke opvatting laat de RvT feitelijk 
de gehele beleidvorming over aan directie en manage-
mentteam. Directie en managementteam zijn belast 
met zowel de constituerende als de dirigerende leiding 
(= beleiduitvoering) van de organisatie. De RvT vervult 
primair een toezichthoudende en adviserende functie  
(= beleidtoetsing).
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6.3 personeelsbeleid

Functiewaardering
Voor wat betreft de werknemers van het VB en LID is 
de CAO Ziekenhuizen van toepassing, waarnaast de 
bezoldiging van de directeur opgenomen is conform de 
richtlijnen van de VFI.
In 2011 is voor de werknemers de invoering van het 
FWG 3.0 - traject ingezet, waarbij een rechte lijn wordt 
getrokken in de functiehuizen en de waardering ervan 
conform de CAO Ziekenhuizen. Het functiewaarderings-
traject is grotendeels afgerond in 2011. Het restant wordt 
afgerond in het eerste kwartaal van 2012. Het arbeidsin-
tensieve traject heeft tot nu toe twee bezwaarschriften 
opgeleverd. Beide bezwaarschriften hebben betrekking 
op functies bij de LID.

Introductieprogramma
In 2011 zijn twee introductiecursussen georganiseerd. In 
2012 zal afhankelijk van de instroom bekeken worden of 
en zo ja wanneer een introductiecursus georganiseerd 
zal worden.

Thuiswerkbeleid
Thuiswerkbeleid is aangepast aan de Fiscale wet- en 
regelgeving en invoering van de werkkostenregeling  
(uiterlijk op 01-01-2014). Verder is het aangepast aan de 
op 1 juli 2012 ingaande wijziging van het ARBO-besluit 
en voorziet het in de invoering van Het Nieuwe Werken.
Het nieuwe Thuiswerkbeleid gaat op 1 juli 2012 na goed-
keuring van de OR in.

SDB-HRM systeem
Het huidige systeem SDB voldoet niet aan de eisen die 
gesteld mogen worden aan een personeelsinformatie-
systeem en is niet geschikt om als basis te dienen voor 
de ontwikkeling van HRM als serviceverlener voor de 
afdelingen. Daarnaast is het salarispakket speciaal 
ontwikkeld voor de zorg. Daarom heeft het beperkingen. 
Zo kan slechts met één CAO worden gewerkt. In 2012 zal 
een nieuw systeem worden geïmplementeerd wat wel 
aan de eisen voldoet.

Arbeidsvoorwaarden
In 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsvoor-
waarden; de financiële consequenties van harmonisatie 
zijn in kaart gebracht. Op basis van de uitgewerkte 
scenario’s is harmoniseren een kostbaar en tijdrovend 
proces. In 2012 zal harmonisering binnen de grenzen 
van de organisatorische en financiële mogelijkheden 
nader bekeken worden.

6.4 bedrijfshulpverlening 
Het team Bedrijfshulpverlening (BHV) bestond in 2011 
in eerste instantie uit twee teams van respectievelijk zes 
(VB) en twee personen (LID). Door de verhuizing, eind 
april, van de LID naar Den Haag (en het vertrek van een 
BHV’er van de LID) ontstond één team van zeven per-
sonen.

Opleiding
In mei 2011 is het team gezamenlijk op een driedaagse 
herhalingscursus BHV + AED en EHBO geweest. Eén dag 
van deze cursus was in het eigen pand.
Eén BHV’er heeft de cursus EHBO niet afgerond; door een 
aanpassing in functie werd deze medewerker per mei 
buitendienstmedewerker en was derhalve niet of nauwe-
lijks als BHV’er inzetbaar.
Daarnaast zijn in de herfst van 2011 twee BHV’ers ver-
trokken, en per 1 januari 2012 een derde. Er zijn derhalve 
in de herfst vier nieuwe leden geworven. Eén daarvan 
beschikte al over de benodigde diploma’s en was per 
direct inzetbaar. Twee hebben de cursus BHV+ AED eind 
2011 gevolgd. De vierde volgt deze cursus begin februari 
2012. Daarnaast zal begin maart 2012 door de laatste drie 
ook een cursus EHBO worden gevolgd.
Het Hoofd BHV heeft in augustus de cursus Ploegleider 
BHV gevolgd.

Materialen
Alle EHBO-koffers zijn in 2011 geüpdate. De in 2010 
aangeschafte pleisterautomaten en het taggen van de 
koffers hebben tot gevolg gehad dat koffers bijna niet 
meer door ‘ondeskundigen’ zijn gebruikt en dus continu 
klaar zijn voor gebruik.
Er zijn vier handblussers aangeschaft nadat bij een 
controle was gebleken dat op een viertal locaties de sig-
nalering aangaf dat er naast een haspel een handblusser 
moest zijn, die er niet was. Ook zijn er separaat nog drie 
ophangsystemen voor handblussers aangeschaft, daar 
er drie op de grond stonden. Alle zeven zijn eind 2011 
opgehangen.
Verder bleek bij een rondgang door de BHV dat een nood-
deur naar een trappenhuis aan de buiten(trap)zijde van 
een slot was voorzien en zonder zichtbaar te zijn voor de 
organisatie op slot kon. De BHV-organisatie heeft gezorgd 
dat er een noodbeugel voor betreffende deur is besteld; 
onderwijl is in de gaten gehouden dat de betreffende 
deur open bleef.
Er is in 2011 gestart met een traject voor de herziening 
van de ontruimingsplattegronden en de (nood)beweg-
wijzering.

Beleid
In mei 2011, na de verhuizing van de LID, is het gebruik 
van standaard meldformulieren voor (brand)incidenten 
ingevoerd. Daarnaast is een voorzet gegeven aan HRM 
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voor een (geüpdate) BHV-plan. Ook is op het verzoek van 
de groep C&F voor deze groep een informatiebijeen-
komst gehouden over BHV. Verder is een procedure voor 
het werken met portofoons opgesteld ter bevordering van 
de bereikbaarheid van de BHV’ers. Deze wordt uitgerold 
in januari 2012.

Huidige samenstelling
•  1 hoofd BHV 
•  5 teamleden BHV (waarvan 3 met naast BHV ook een 

EHBO diploma)
•  1 kandidaat-lid BHV

Incidenten 2011 (vanaf medio april)
a)  Ongevallen/fysiek letsel 3 
b)  Brandgerucht 4 (waarvan 2 met alarm/  
   slow whoop)
c)  Ontruiming 1 x gebouw B, 
  1 x gebouw A en B
d)  Onwelwordingen 5 

Sub b
In 2011 zijn twee ‘snij’wonden behandeld. Eén hiervan is 
door het nemen van maatregelen te voorkomen, hierover 
is geadviseerd. Dit advies is nog niet opgevolgd. Verder 
heeft een medewerker door een val op de buitentrap 
haar knie verdraaid.

Sub c
Tweemaal is tot ontruiming overgegaan. Deze ontrui-
mingen zijn snel en rustig verlopen. Het BHV-team heeft 
in beide gevallen de inzet geëvalueerd, teneinde een 
volgende inzet (nog) effectiever en efficiënter te kunnen 
laten verlopen. 

Sub d
Twee onwelwordingen betroffen een flauwte. Directe 
aanleiding daarvoor is naar mening van het BHV-team 
het gebrek aan zuurstof in de ruimte waarin de respec-
tievelijke slachtoffers zich bevonden geweest. Bij de drie 
andere onwelwordingen heeft het slachtoffer aangegeven 
zich eigenlijk al niet lekker gevoeld te hebben bij vertrek 
van huis.

6.5 personeel en statistieken

Gemiddelde bezetting
De gemiddelde bezetting in fulltime equivalenten (fte’s) 
binnen de Dierenbescherming bedraagt 415,9 fte’s in het 
verslagjaar. In 2010 was deze 424,9 fte’s; dit betekent een 
krimp van 2,0 procent in 2011. Deze afname heeft vooral 
te maken met een lagere bezetting bij gelieerde stich-
tingen. De gemiddelde bezetting in fte’s, ingedeeld in 
groepen binnen de organisatie, ziet er als volgt uit:

 2011  2010

 vb Directie en staf* 1,1  1,1
 Bestuur en Organisatie* 5,7  7,0
 Personeelszaken 7,8  4,6
 Financiën & Controle 13,1  15,9
 Beleid, Dier & Maatschappij 12,7  12,7
 Communicatie & Fondsenwerving 23,3  20,4
 Asielen & Afdelingen 10,3  12,3
 ProDier 16,9  10,0

  90,9  84,0

    
lID Directie en staf 5,6  6,0
 Inspectie 20,0  15,8
 Intake en Service 1,0  11,4

  26,6  33,2

afdelingen 104,7 103,7
stichtingen  193,7  204,0

  298,4  307,7

ToTaal  415,9  424,9

* Aantallen 2010 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

 (in fte= full-time equivalent)



Dierenbescherming  Jaarverslag 2011 49

7.  verkort financieel verslag

7.1 financieel verslag
De Dierenbescherming heeft een ANBI-status en draagt 
het CBF-Keur. Daarom legt de Dierenbescherming finan-
ciële verantwoording af in haar jaarverslagen, waarbij 
zij rekening houdt met de richtlijnen voor fondsenwer-
vende instellingen, de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 

en van het CBF-Keur, waarin principes van de Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen opgenomen zijn. Dit betreft 
een verkort financieel verslag. Voor nadere specificatie en 
toelichting van cijfers wordt verwezen naar de jaarreke-
ning in de bijlage.

7.2 balansoverzicht

(per 31 december 2011: x €1.000)
2011 2010

aCTIva

materiële vaste activa 21.443 19.946
Doelstellingen 20.227 18.648*
Bedrijfsmiddelen 1.216 1.298

financiële vaste activa 188 187
Doelstellingen 144 141
Overige leningen 44 46

beleggingen 9.790 20.448

voorraden 351 292
Doelstellingen 333 274
Bedrijfsmiddelen 18 18

vorderingen en overlopende activa 13.750 16.236

liquide middelen 28.668 24.846

ToTaal aCTIva 74.190 81.955

passIva

reserves 49.245 57.560
• Continuïteitsreserve 17.194 22.474*
• Bestemmingsreserves 32.051 35.086*

fondsen 
• Bestemmingsfondsen 13.471 11.963*

62.716 69.523

voorzieningen 1.024 1.728*
langlopende schulden 2.323 2.501
Kortlopende schulden en overlopende passiva 8.127 8.203*

ToTaal passIva 74.190 81.955

* aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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In dit jaar is 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in facilitei-
ten van de Dierenbescherming. Er is 2,0 miljoen 
euro geïnvesteerd in Dierenbeschermings centrum in 
Amersfoort en 1,1 miljoen euro in verbouwingen van 
panden. De overige investeringen hebben voornamelijk 
te maken met vervanging van inventaris bij afdelingen, 
dierenopvangcentra en dierenambulances in het gehele 
land. Tenslotte heeft er een waardebepaling plaatsgevon-
den op het pand van Haags Dierencentrum; het pand 
blijkt een lagere bedrijfswaarde te hebben dan de boek-
waarde. De afwaardering is 798 duizend euro. 
Het saldo aan beleggingen is dit jaar fors afgenomen met 
11,0 miljoen euro. Deze afname heeft te maken met ver-
koop van aandelen en obligaties bij het Verenigingbureau 
en bij afdelingen Groningen en Rijnmond. Enerzijds zijn 
deze vrijgekomen gelden gebruikt voor het financieren 
van de investeringen, anderzijds zijn deze gelden anders 
belegd om meer te voldoen aan het beleggingsbeleid. 
Het aantal nalatenschappen en ook de vorderingen uit 
hoofde van nalatenschappen zijn dit jaar sterk afgeno-
men. De vordering is gedaald van 9,5 miljoen euro in 
2010 tot 7,7 miljoen euro in dit jaar.
Landelijk worden een tiental fondsen beheerd ten 
behoeve van dierenopvangcentra, dierenambulances,  
inspectie en nieuwbouwprojecten. Dit jaar is in het 
kader 2,1 miljoen euro besteed aan de geoormerkte 

doelstellingen. Per ultimo bedraagt het fondsensaldo 
13,4 miljoen euro.
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen 
naar de jaarrekening. 

7.2.1 Toelichting reserves en fondsen
De verdeling van reserves en fondsen maakt deel uit van 
het vermogensbeleid. Het totaal aan reserves en fondsen 
bedroeg per 31 december 2010 69,5 miljoen euro, inclu-
sief de reserves financiële vaste activa. Per 31 december 
2011 is de stand 62,6 miljoen euro. Het resultaat over 
2011 is 6,9 miljoen euro negatief. Dit resultaat is ont-
trokken aan de reserves en fondsen. Bij baten waarbij 
een derde partij een specifieke bestedingsmogelijkheid 
heeft aangegeven, zijn deze aangemerkt als bestem-
mingsfonds. Deze baten zijn toegevoegd aan de bestem-
mingsfondsen. Bestedingen van deze gelden worden aan 
de betreffende fondsen onttrokken.
Gelden waaraan de RvT een specifieke bestemming heeft 
gegeven zijn toegevoegd aan een bestemmingsreserve. 
Uitgaven van deze gelden zijn ten laste van de bestem-
mingsreserve gebracht. 
Het saldo van het resultaat dat resteert na verwerking 
van de mutaties in de bestemmingsfondsen en bestem-
mingsreserves is toegevoegd of onttrokken aan de con-
tinuïteitsreserve.

onTwIKKelIng van De ConTInUïTeITsreserve In 2011

* aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

(x € 1.000)

balans- / exploitatiepost 2011 2010 mutatie 

Continuïteitsreserve 17.194 22.474* -5.280
Bestemmingsreserves 32.051 35.086* -3.035
    
Totale reserves 49.245 57.560 -8.315
  
Bestemmingsfondsen 13.471 11.963* 1.508
   
Totaal reserves en fondsen 62.716 69.523 -6.807
   
beleggingen (aandelen en obligaties) 9.790 20.448 -10.658
  
liquide middelen 28.668 24.846 3.822
  
Kosten werkorganisatie 31.933 29.515 2.418
 
omvang continuïteitsreserve in relatie tot  
de kosten werkorganisatie

0,54 0,76 -0,22

De beginstand van de continuïteitsreserve is gecorrigeerd van 21,7 miljoen euro naar 22,5 miljoen euro.  
De verhouding verandert daardoor in 0,76 (Continuïteitsreserve (22,5) / kosten werkorganisatie (29,5)).  
Voor meer gedetailleerde gegevens hierover wordt verwezen naar de jaarrekening.
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7.3 baten- en lastenoverzicht

(x € 1.000) Realisatie 
2011

Begroting  
2011

Realisatie 
2010

baten
Baten uit eigen fondsenwerving 18.491 20.985 20.010
Baten uit acties derden 2.034 2.113 1.933
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 6.632 5.578 5.613
Baten uit beleggingen 417 1.428 1.386
Opbrengsten dierenambulances en dierenopvangcentra 6.320 6.181 6.104
Overige baten 1.015 327 1.861

Totale baten 34.908 36.612 36.907

lasten

besteed aan doelstellingen
Dierenhulp 19.333 17.098 18.154
Toezicht dierenwelzijn 4.738 4.051 4.175
Voorlichting 4.622 5.776 5.875
Beleidsbeïnvloeding 951 857 782

29.644 27.782 28.986
werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 3.194 3.134 3.121
Kosten acties derden 54 106 86
Kosten van beleggingen 46 -2 31

3.294 3.238 3.238
beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 8.859 7.796 7.951

Totale lasten 41.797 38.815 40.176

resultaat -6.889 -2.203 -3.269

resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve -5.361 -2.171 719
Bestemmingsreserves -3.035 96 -6.392
Bestemmingsfondsen 1.507 -128 2.404

-6.889 -2.203 -3.269
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7.3.1 Bezoldiging medewerkers
Binnen de Dierenbescherming hebben we deels vrijwil-
ligers en deels betaalde krachten. Voor de vrijwilligers 
bestaat er een vrijwilligersbeleid. Voor de werknemers 
van het VB en de LID geldt de CAO Ziekenhuizen. Voor 
de werknemers bij andere entiteiten binnen de con-
solidatiekring gelden individuele arbeidsvoorwaarden. 
In 2011 bedragen de personeelskosten voor de gehele 
Dierenbescherming 18,6 miljoen euro, waarvan 6,6 mil-
joen euro bij het VB.

 7.3.2 Bezoldiging directeur
De bezoldiging van de directeur is opgenomen conform 
de richtlijnen van de VFI. Bij de Dierenbescherming heeft 
een algemeen directeur/bestuurder de leiding over de 
organisatie. Het voor toetsing aan VFI-maxima relevante 
werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg over het 
jaar 2011 op basis van veertig uur per week bruto 138 
duizend euro, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuit-
kering. Als onderdeel van de honorering is in 2011 ook 
een leaseauto ter beschikking gesteld. Deze beloning valt 
binnen het VFI-maximum. Voor detailgegevens en neven-
functies van de directeur/bestuurder, zie onderstaande 
overzicht.

Dienstverband 2011 2010

Aard (looptijd) onbepaald onbepaald 

uren 40 40

fte 1 1

parttime percentage 0 0

periode 1/1-31/12 1/1-31/12

bezoldiging (eUr) 2011 2010

Jaarinkomen 

bruto loon/salaris   115.852   108.986 

vakantiegeld       9.212       8.719 

eindejaarsuitkering, 13e/14emnd       3.360       3.161 

variabel jaarinkomen       9.221       8.792 

Totaal jaarinkomen   137.645   129.658 

SV lasten (werkgeversdeel)     10.989     10.809 

Belastbare vergoedingen/bijtellingen     10.491     10.012 

Pensioenlasten (werkgeversdeel)     26.478     24.972 

Totaal overige lasten en vergoedingen     47.959     45.792 

Totaal bezoldiging   185.603   175.450 
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Kostentoerekening
De kosten worden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de tijdsbesteding van personeel.

Kengetallen
•  Kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten  

uit eigen fondsenwerving = 17,5 procent (2010: 15,6 procent). 
• Lasten Beheer & Administratie ten opzichte van totale lasten = 21,2 procent (2010: 19,8 procent). 
• Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten = 84,9 procent (2010: 78,5 procent).
• Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten =    0,9 procent (2010: 72,1 procent).

7.4 lastenverdelingoverzicht

(x €1.000)

D
ierenhulp

Toezicht D
ierenw

elzijn

Voorlichting

B
eleids-beinvloeding

Fondsen-w
erving

Kosten beleggingen

Kosten acties derden

Kosten B
eheer & Adm

inistratie

Totaal realisatie 2011

B
egroting 2011

Totaal realisatie 2010

Directe kosten 5.464 2.473 2.374 263 1.622 46 54 3.507 15.803 15.310 15.831 

Personeelskosten 10.292 1.726 1.797 535 1.233 - - 3.021 18.604 17.313 17.000 

Overige personeels-
kosten

326 19 67 24 51 - - 113 600 592 1.036 

Reis- en verblijfs-
kosten

363 233 90 25 71 - - 164 946 470 861 

Huisvestingskosten 2.015 150 124 40 42 - - 366 2.737 2.887 3.062 

Bestuurskosten 80 12 9 5 12 - - 19 137 268 132 

Overige algemene 
kosten

1.503 125 161 59 163 - - 370 2.381 1.975 2.254 

Totale lasten 20.043 4.738 4.622 951 3.194 46 54 7.560 41.208 38.815 40.176 

7.3.3 Vergoedingen aan leden van de RvT
In 2011 hebben de bestuursleden samen een bedrag van 
totaal 4,5 duizend euro (2010: 5,6 duizend euro) aan reis-, 
verblijf- en representatiekosten ontvangen. Noch aan de 
algemeen directeur/bestuurder, noch aan de leden van 
de RvT worden leningen, voorschotten of garanties ver-
strekt. De leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging 
voor hun toezichthoudende rol.
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7.5 Toelichting op exploitatie

Toelichting afwijkingen realisatie versus begroting

(x €1.000) realisatie Begroting Verschil
 2011 2011 R2011-B2011
    
baten    
Baten uit eigen fondsenwerving 18.491 20.985 -2.494
Baten uit acties derden 2.034 2.113 -79
Vergoeding Wettelijke taken en subsidies 6.632 5.578 1.054
Baten uit beleggingen 417 1.428 -1.011
Opbrengsten DA en DOC's 6.320 6.181 139
Overige baten 1.015 327 688
    
Totale baten 34.909 36.612 -1.703
    
lasten    
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp 19.333 17.098 2.235
Toezicht dierenwelzijn 4.738 4.051 687
Voorlichting 4.622 5.776 -1.154
Beleidsbeïnvloeding 951 857 94
    
 29.644 27.782 1.862
werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving 3.194 3.134 60
Kosten acties derden 54 105 -51
Kosten van beleggingen 46 -2 48
    
 3.294 3.237 57
beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie 8.859 7.796 1.063
    
Totale lasten 41.797 38.815 2.982
    
    
resultaat -6.888 -2.203 -4.685
    
resultaatbestemming    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Continuïteitsreserve -5.361 -2.171 -3.190
Bestemmingsreserves -3.035 96 -3.131
Bestemmingsfondsen 1.507 -128 1.635
    
 -6.889 -2.203 -4.686
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ToelICHTIng:

In het vervolg worden de meest belangrijke punten 
samengevat toegelicht.

baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving zijn 2,5 miljoen euro 
(12 procent) lager dan begroot. Dit is voornamelijk het 
gevolg van lagere ontvangsten uit nalatenschappen.

wettelijke taken en subsidies
De stijging van 19 procent ten opzichte van 2010 is als 
volgt te verklaren: afdelingen zijn erin geslaagd om in 
2011 betere (tarief)afspraken te maken voor wat betreft 
de wettelijke taken. Tevens is er sprake van een bijdrage 
van 450 duizend euro van gemeente Amersfoort aan 
Stichting Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken 
hieronder opgenomen, die niet begroot is.
Tenslotte heeft het ministerie van EL&I in 2011 één subsi-
die toegekend voor werkzaamheden met betrekking tot 
de communicatie rond het BLk. De toezegging bedraagt 
maximaal 323 duizend euro. Hiervan is 258 duizend ont-
vangen; tachtig procent van de subsidie. Ook in 2010 is 
een subsidie met hetzelfde oogmerk toegekend. Van deze 
subsidie is in 2011 het restantbedrag van 33 duizend 
euro ontvangen. Deze subsidiebaten zijn niet begroot.

Dierenhulp
Hier is sprake van een 17 procent hogere realisatie dan 
begroot is. Kosten uit PRO DIER zijn deels onder Dieren-
hulp geschaard. De directe lasten zijn hoger door een 
hogere inzet van personeel voor deze kerntaak dan 
begroot is.

Toezicht dierenwelzijn
Ook hier is sprake van een 17 procent hogere realisatie 
dan begroot is. Dit verschil is te verklaren door sterke 
toename in huisartsenkosten bij de afdelingen. De meest 
forse stijging in deze lasten is te zien bij Stg. DOC Rotter-
dam van afdeling Rijnmond. 

voorlichting
De 20 procent lagere lasten voor deze kerntaak vergele-
ken met de begroting heeft te maken met effectieve 
kostenbeheersingmaatregelen, ondanks een hogere inzet 
van personeel op deze kerntaak.

beleidsbeïnvloeding
Aan de kerntaak Beleidsbeïnvloeding is meer inzet van 
medewerkers gerealiseerd dan begroot, waardoor dit 
11 procent hoger uitpakt dan begroot. Het verschil is 
voornamelijk te zien bij de afdelingen. Bij de directe 
kosten voor deze kerntaak hebben wij in het verslagjaar 
62 duizend euro meer dan begroot betaald voor het lid-
maat van Eurogroup for Animals

beheer en administratie
In de lasten van beheer en administratie zijn twee  
bijzondere posten opgenomen. De lening van afdeling  
Den Haag in relatie tot het pand van het Haags Dieren-
centrum heeft geleid tot een afboeking van in totaal 998 
duizend euro. Daarnaast is voor een vordering uit een 
nalatenschap in de afdeling Schiedam een voorzie ning 
getroffen ten laste van deze post ter grootte van 301 
duizend euro.
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Toelichting afwijkingen opeenvolgende jaren

(x €1.000)
 

realisatie
2011

Realisatie
2010

Verschil
R2011-B2010

baten    
Baten uit eigen fondsenwerving 18.491 20.010 -1.519
Baten uit acties derden 2.034 1.933 101
Vergoeding Wettelijke taken en subsidies 6.632 5.613 1.019
Baten uit beleggingen 417 1.386 -969
Opbrengsten DA en DOC's 6.320 6.104 216
Overige baten 1.015 1.861 -847
    
Totale baten 34.908 36.907 -1.999
    
lasten    
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp 19.333 18.154 1.179
Toezicht dierenwelzijn 4.738 4.175 563
Voorlichting 4.622 5.875 -1.253
Beleidsbeïnvloeding 951 782 169
    
 29.644 28.986 658
werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving 3.194 3.121 73
Kosten acties derden 54 86 -32
Kosten van beleggingen 46 31 15
    
 3.294 3.238 56
beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie 8.859 7.951 908
    
Totale lasten 41.797 40.176 1.621
    
    
resultaat -6.889 -3.269 -3.620
    
resultaatbestemming    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Continuïteitsreserve -5.361 719 -6.080
Bestemmingsreserves -3.035 -6.392 3.357
Bestemmingsfondsen 1.507 2.404 -897
    
 -6.889 -3.269 -3.620
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ToelICHTIng:
In het vervolg worden de meest belangrijke punten 
samengevat toegelicht.

baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2011 1,5 mil-
joen euro (8 procent) lager dan in 2010. De baten uit na-
latenschappen en legaten zijn bij het VB ten opzichte van 
2010 2,0 miljoen euro lager. De gemiddelde nalatenschap 
bedraagt in 2011 54 duizend euro (2010: 77 duizend 
euro). Het aantal nalatenschappen is 79 (2010: 88). Bij de 
baten uit legaten is de volgende ontwikkeling zichtbaar. 
Een gemiddelde legaat bedraagt 8 duizend euro (2010:  
12 duizend euro). Het aantal legaten is 63 (2010: 31).
De hogere baten aan contributie van 264 duizend euro 
zijn het gevolg van een contributieverhoging

vergoeding wettelijke Taken en subsidies
De stijging van 18 procent ten opzichte van 2010 is als 
volgt te verklaren: afdelingen zijn erin geslaagd om in 
2011 betere (tarief)afspraken te maken voor wat betreft 
de wettelijke taken. Tevens is er sprake van een bijdrage 
van 450 duizend euro van gemeente Amersfoort aan 
Stichting Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken 
hieronder opgenomen.
Tenslotte heeft het ministerie van EL&I in 2011 één 
subsidie toegekend voor werkzaamheden met betrek-
king tot de communicatie rond het BLk. De toezegging 
bedraagt maximaal 323 duizend euro. Hiervan is 258 
duizend ontvangen; tachtig procent van de subsidie.  
Ook in 2010 is een subsidie met hetzelfde oogmerk toege-
kend. Van deze subsidie is in 2011 het restantbedrag van 
33 duizend euro ontvangen. 

Toezicht dierenwelzijn
Hier is sprake van een 13 procent hogere realisatie dan 
het jaar hiervoor. Dit verschil is te verklaren door sterke 
toename in huisartsenkosten bij de afdelingen. De meest 
forse stijging in deze lasten is te zien bij Stg. DOC Rotter-
dam van afdeling Rijnmond. 
 
voorlichting
De 21 procent lagere lasten voor deze kerntaak vergele-
ken met 2010 heeft te maken met effectieve kostenbe-
heersingmaatregelen, ondanks een hogere inzet van 
personeel op deze kerntaak.

beleidsbeïnvloeding
Aan de kerntaak Beleidsbeïnvloeding is meer inzet van 
medewerkers gerealiseerd vergeleken met 2011, waardoor 
deze 22 procent hoger uitpakt. Het verschil is voor name-
lijk te zien bij de afdelingen. Bij de directe kosten voor 
deze kerntaak hebben wij in het verslagjaar tevens meer 
betaald voor het lidmaat van Eurogroup for Animals.

beheer- en administratiekosten
In de lasten van beheer en administratie zijn twee 
bijzondere posten opgenomen. De lening van afdeling 
Den Haag in relatie tot het pand van het Haags Dieren-
centrum heeft geleid tot een afboeking van in totaal 998 
duizend euro. Daarnaast is voor een vordering uit een 
nalatenschap in de afdeling Schiedam een voorzie ning 
getroffen ten laste van deze post ter grootte van 301 
duizend euro.
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7.6 begroting 2012

(x € 1.000) Begroting 
2012

Begroting 
2011

baten
Baten uit eigen fondsenwerving 19.683 20.985
Baten uit acties derden 2.032 2.113
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 8.228 5.578
Baten uit beleggingen 668 1.428
Opbrengsten dierenambulances en 
dierenopvangcentra 6.605 6.181
Overige baten 555 327

Totale baten 37.771 36.612

lasten
Besteed aan doelstellingen
Dierenhulp 17.230 17.098
Toezicht dierenwelzijn 4.559 4.051
Voorlichting 4.700 5.776
Beleidsbeïnvloeding 885 857

27.374 27.782
werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 2.524 3.134
Kosten acties derden 228 106
Kosten van beleggingen 24 -2

2.776 3.238
beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 7.823 7.796

Totale lasten 37.973 38.815

Resultaat -202 -2.203

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve 1.438 -2.171
Bestemmingsreserves -40 96
Bestemmingsfondsen -1.600 -128

-202 -2.203



Bijlage 1:  geconsolideerde Jaarrekening 2011



GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 
DIERENBESCHERMING 
________________________________________________ 
 
NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN 
 

 
 

 

 



 

Geconsolideerde Jaarrekening Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 2011                                                    
  

2 

Inhoudsopgave 

           

Financieel verslag 3 

Begroting 2012 6 

Balans  8 

Staat van baten en lasten 9 

Kasstroomoverzicht  (indirecte methode) 10 

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 11 

Toelichting op de balans 16 

Toelichting bestemmingsreserves 19 

Toelichting bestemmingsfondsen 22 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 26 

Toelichting baten en lasten 28 

Overige gegevens 38 

Voorstel tot verwerking exploitatiesaldo 38 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Geconsolideerde Jaarrekening Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 2011                                                    
  

3 

Financieel verslag 
 
Algemeen  
De Dierenbescherming is een naar Nederlands recht opgerichte vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid die voor de realisering van haar charitatieve doelstellingen door middel van 
fondsenwerving een beroep doet op de publieke offervaardigheid. De Dierenbescherming heeft 
een ANBI-status en draagt het CBF-keurmerk. Daarom legt de Dierenbescherming financiële en 
beleidsverantwoording af in haar jaarverslag, waarbij zij rekening houdt met de richtlijnen voor 
fondsenwervende instellingen, de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 en de richtlijnen van het CBF-
keur waarin principes van de Code Goed Bestuur voor Goede doelen opgenomen zijn. 
Alle in dit document genoemde bedragen zijn  tenzij anders vermeld. 
 
Beloningsbeleid 

oning voor directeuren 
bij goede doelen transparant te maken en te normeren. De remuneratiecommissie van de 
Dierenbescherming heeft rekening houdend met de Adviesregeling voor Beloning Directeuren 
van Goede Doelen van de VFI voor 2011 de beloning voor de directeur vastgesteld. 
 
In september 2011 zijn deze richtlijnen aangescherpt, met werking in de jaarrekening over 2011. 
Deze richtlijn is toegepast in de toelichting op deze jaarrekening. 
 
Vermogensbeleid en beleggingsbeleid 
In het verslagjaar heeft verdere aanscherping plaatsgevonden van het vermogensbeleid. In 2011 
zijn nieuwe treasury-richtlijnen vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De 
richtlijnen zijn opgenomen als onderdeel van het beleggingsbeleid van de Dierenbescherming.  
Voor de uitvoering van het treasury beleid is een samenwerking met Schretlen & Co 
overeengekomen. 
 
Ons vermogens- en beleggingsbeleid past binnen 

- Financieel Beheer 
van het CBF-keur opgenomen zijn. De formulering voor een bestemmingsreserve of een 
bestemmingsfonds is volledig overgenomen en toegepast. Zo dient de continuïteitsreserve voor 

te termijn en als buffer voor een  zekere continuïteit en uitvoering 
van kerntaken ter realisatie van de doelstelling van onze instelling.   
 
De Dierenbescherming hanteert 
continuïteitsreserve afgeleid van de CBF-norm van maximaal anderhalf keer de begrote jaarlijkse 
kosten van de werkorganisatie. De Raad van Toezicht heeft gelet op de benodigde investeringen 
in het kader van het project Pro Dier goedgekeurd, dat in ons meerjarenbeleidplan 2008-2013 
wordt uitgegaan van een maximale besteding van middelen aan de kerntaken en dientengevolge 
voor de omvang van de continuïteitsreserve gerekend mag worden met een factor van circa 1,0 
maal de jaarlijkse kosten werkorganisatie. 
 
De wijze waarop wij het vermogen beleggen, wordt voor een groot deel bepaald door het te 
bestemmen vermogen voor onze doelstellingen, activiteiten en de continuïteit van de organisatie. 
Tussen bestemmen en daadwerkelijk besteden van reserves en fondsen kan enige tijd 
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verstrijken. Uitgaande van het in stand houden van de waarde van de hoofdsom en bescherming 
tegen inflatie, worden de gelden voor langere of kortere tijd beheerd. Ons streven is een zo 
verantwoordelijk mogelijke samenstelling van onze portefeuille te hebben. Ter bescherming tegen 
inflatie en garantie van de hoofdsom, wordt in de portefeuille rekening gehouden met een hogere 

 
De andere belangrijke elementen uit ons beleggingsbeleid zijn: 

 diervriendelijk beleggen; 
 duurzaam beleggen uitgaande van de fasering van de realisatie van onze doelstelling in 

het meerjarenbeleidplan; 
 ten minste de waarde van de hoofdsom in stand houden en beschermen tegen inflatie; 
 streven naar een jaarlijks positief totaal rendement van tussen de 3 en 5 procent; 
 de opbrengst van de rendementen te gebruiken ter dekking voor exploitatielasten; 
 bij de verdeling van de portefeuille over de beleggingscategorieën aandelen, obligatie en 

liquiditeiten, ter bekostiging van de doelstellingsactiviteiten flexibiliteit in te bouwen door 
rekening te houden met de termijn waarover de beleggingen beschikt dient te worden; 

 treasury en cashmanagement als een integraal onderdeel opgenomen in ons handboek 
Administratieve organisatie en Interne beheersing 

 uitsluitingenbeleid ten aanzien van onder meer bontindustrie, milieugevaarlijke 
stoffen/bestrijdingsmiddelen, wapenindustrie, bio-industrie en dierproeven 

 geen engagement 
 geen stemmen uitbrengen op aandeelshoudersvergaderingen 
 er wordt niet gehandeld in derivaten of afgeleide producten 
 beleggen bij Schretlen & Co NV 

 
Ontwikkelingen in 2011 
 
2011 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van verdergaande professionalisering en 
regionalisering. Het doel is om in 2012 uit te komen op 20 afdelingen nieuwe stijl. Per 31 
december 2011 zijn dit 33 afdelingen. 
Om dit te realiseren is er veel energie en geld gestoken in het aantrekken van betaalde 
medewerkers voor de afdelingen, bestaande uit regiomanagers, management-assistenten en 
fondsenwervers.   
Daarnaast is er binnen het landelijk werkend verenigingsbureau veel aandacht geweest voor het 
versterken van de personele bezetting. Ook is de organisatiestructuur beter afgestemd op de 
wijze van dienstverlening van het Verenigingsbureau ten behoeve van de regionale afdelingen. 
De effecten van deze verdere professionalisering zijn in 2011 nog niet voldoende verzilverd.  
 
In het kader van de beheersbaarheid en onderlinge afstemming is het werkapparaat van de 
Landelijke Inspectie Dienst verhuisd van Hilversum naar Den Haag en geïntegreerd in het 
kantoor van het Verenigingsbureau. 
Door de oprichting van de dierenpolitie en de daardoor veranderde functie van de Landelijke 
Inspectiedienst is de Dierenbescherming genoodzaakt geweest deze organisatie te 
herstructureren. Door de verhuizing zal het kostenniveau van de Landelijke Inspectiedienst 
verminderen.  
 
De taak van de Landelijke Inspectie Dienst zal meer bestaan uit handhaving en ondersteuning 
bieden aan de dierenpolitie tijdens de opstartfase. Voor deze taken is aan de Landelijke Inspectie 
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Dienst een bijdrage van het ministeries van Ecomische Zaken Landbouw & Innovatie (EL&I) en 
Verkeer en Justi  
 
Ook is in 2011 gestart met professionele bouwbegeleiding ten behoeve van de ontwikkeling van 
dierenbeschermingscentra welke beter voldoen aan de eisen van de tijd en de wensen van de 
Dierenbescherming. Deze dierenbeschermingscentra zullen de kerntaken dierenhulp en 
dierenwelzijn invullen. Daarnaast zullen ruimtes en faciliteiten worden gecreëerd voor 
multifunctionele doelen zoals dierenartsenpraktijken, vergaderruimtes en commerciële 
activiteiten. In 2011 is gestart met de ontwikkeling van het Dierenbeschermingscentrum in de 
regio Utrecht/Amersfoort.  
Om deze activiteiten goed te coördineren is hiervoor in 2010 de Stichting De Dierenbescherming 
Beheer Onroerende Zaken opgericht.  
 
Tenslotte is er veel aandacht besteed aan het uitbouwen en aan het publiek bekend maken van 
het Beter Leven kenmerk. Dit concept is in de voorgaande jaren ontwikkeld en als proef uitgezet 
bij enkele supermarkten. Ondersteund door een extern managementbureau is hier in 2011 verder 
vorm aangegeven en is de weg geplaveid voor de overheveling van de activiteiten naar een 
zelfstandige entiteit, de Stichting Beter Leven kenmerk. Deze stichting is inmiddels opgericht op 1 
april 2012. 
 
Het geconsolideerde dit resultaat is het gevolg van: 

- achterblijven van baten uit nalatenschappen 
 in relatie tot het gemiddelde van voorgaand jaren   -/- 

- lagere opbrengsten uit beleggingen door tegenvallende 
beleggingsresultaten      -/- 

- hogere opbrensten uit subsidies EL& I en bijdragen nieuwbouw  
- kosten van verdergaande professionalisering van de Dieren- 

bescherming       -/- 
- toegenomen lasten dierenhulp door hogere personeelsinzet  2.235 -/- 
- hogere lasten dierenartsen     -/- 
- incidentele lasten (afboeking pand HDC en voorziening nalatenschap) -/- 
- opstartkosten en communicatie Beter Leven kenmerk (eenmalig)   181 -/- 
- huurlasten LID (beëindigd in 2011)     -/- 
- vrijval voorzieningen herstructurering LID        539 
- saldo overige baten en lasten     39  

 
Geconsolideerde resultaat 2011     9 -/- 
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Begroting/Jaarplan 2012  
 
Als vervolg op het jaar 2011 is ook de begroting voor 2012 zeer ambitieus. Het jaarplan 2012 
beschrijft de verdere verankering van (werk)processen en procedures binnen de gehele 
Dierenbescherming alsmede de afronding van het Pro Dier proces.  
 
Het proces kent twee hoofdsporen om haar doelstelling te bereiken; namelijk regionaliseren en 
professionaliseren.  
Het professionaliseren uit zich in zakelijke bedrijfsvoering en het hoogwaardig uitvoeren van de 
vier kerntaken van de Dierenbescherming zijnde; dierenhulp, toezicht, maatschappelijke 
beïnvloeding en als vierde, politieke beïnvloeding.  
Regionaliseren moet leiden tot 20 afdelingen in een nieuwe stijl. Dit moet eind 2012 
geëffectueerd zijn. 
 
Het is de bedoeling dat, nadat de laatste fusies van afdelingen in de resterende maanden van 
2012 zijn doorgevoerd, er per afdeling een professioneel team onder leiding van een 
regiomanager werkzaam is. De  taak van dit team is het verder ontwikkelen van hun afdeling, met 
het doel om met efficiënt gebruik van de beschikbare mensen en middelen de vier kerntaken van 
de Dierenbescherming uit te voeren en uit te dragen. 
In dit regionaliseringtraject  neemt het Verenigingsbureau een leidende rol in met betrekking tot 
het faciliteren en begeleiden van de professionalisering.  
 
Enkele van de plannen voor 2012 zijn: 
Het geven van handelingsperspectief aan bedrijven en consumenten om diervriendelijker te 
kunnen produceren cq. consumeren en in het verlengde daarvan voorbereidingen treffen om de 
Stichting Beter Leven kenmerk op te richten. 
De ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en campagnes om de activiteiten van de 
Dierenbescherming beter zichtbaar te maken. 
Verbetering van communicatie- en consolidatieprocessen door implementatie van één ICT 
platform en de ontwikkeling van een nieuw rapportagesysteem. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan de verbetering van de interne processen en de onderlinge afstemming tussen de 
verschillende entiteiten van de Dierenbescherming. 
Het uitvoeren van het project dierenhulp. 
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Begroting  
2012 

Begroting  
2011 

   
Baten   
Baten uit eigen fondsenwerving 19.683 20.985 
Baten uit acties derden 2.032 2.113 
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 8.228 5.578 
Baten uit beleggingen 668 1.428 
Opbrengsten dierenambulances en 

dierenopvangcentra  6.605 6.181 
Overige baten  555 327 
 

  

Totale baten 37.771 36.612 
   
Lasten   
Besteed aan doelstellingen   
Dierenhulp 17.230 17.098 
Toezicht dierenwelzijn 4.559 4.051 
Voorlichting 4.700 5.776 
Beleidsbeïnvloeding 885 857 
 

  

 27.374 27.782 
Werving baten   
Kosten eigen fondsenwerving 2.524 3.134 
Kosten acties derden 228 106 
Kosten van beleggingen 24 -2 
 

  

 2.776 3.238 
Beheer en administratie   
Kosten beheer en administratie 7.823 7.796 
 

  

Totale lasten 37.973 38.815 
   
 

  

Resultaat -202 -2.203 
 

  

   
Resultaatbestemming   
Toevoeging/onttrekking aan:   
Continuïteitsreserve 1.438 -2.171 
Bestemmingsreserves -40 96 
Bestemmingsfondsen -1.600 -128 
 

  

 -202 -2.203 
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Balans  
 

                                      2011                                    2010 
ACTIVA 
      
Materiële vaste activa 1  21.443  19.946 
Doelstellingen   20.227  18.648* 
Bedrijfsmiddelen   1.216  1.298 
      
Financiële vaste activa 2  188  187 
Doelstellingen   144  141 
Overige leningen   44  46 
      
Beleggingen 3  9.790  20.448 
      
Voorraden   351  292 
Doelstellingen   333  274 
Bedrijfsmiddelen   18  18 
      
Vorderingen en overlopende activa  4  13.750  16.236 
      
Liquide middelen 5  28.668  24.846 
   

 
 

 

TOTAAL ACTIVA    74.190  81.955 
   

 
 

 

      
PASSIVA 
      
      
Reserves 6  49.245  57.560 

 Continuïteitsreserve   17.194  22.474* 
 Bestemmingsreserves   32.051  35.086* 

 
Fondsen  7     

 Bestemmingsfondsen   13.471  11.963* 
   

 
 

 

   62.716  69.523 
      
Voorzieningen 8  1.024  1.728* 
 
Langlopende schulden 9  2.323  2.501 
 
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 10  8.127  8.203* 
   

 
 

 

TOTAAL PASSIVA   74.190  81.955 
 

 

 

 

* aangepast voor vergelijkingsdoeleinden  
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Staat van baten en lasten 
 

 
 Realisatie 

2011 
Begroting  

2011 
Realisatie  

2010 
      
Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving 11  18.491 20.985 20.010 
Baten uit acties derden 12  2.034 2.113 1.933 
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 13  6.632 5.578 5.613 
Baten uit beleggingen 14  417 1.428 1.386 
Opbrengsten dierenambulances en 

dierenopvangcentra   6.320 6.181 6.104 
Overige baten  15  1.015 327 1.861 
   

   

Totale Baten   34.908 36.612 36.907 
      
Lasten      
 
Besteed aan doelstellingen      
Dierenhulp   19.333 17.098 18.154 
Toezicht dierenwelzijn   4.738 4.051 4.175 
Voorlichting   4.622 5.776 5.875 
Beleidsbeïnvloeding                951  857 782 
   

   

   29.644 27.782 28.986 
Werving baten      
Kosten eigen fondsenwerving   3.194 3.134 3.121 
Kosten acties derden                  54  106 86 
Kosten van beleggingen                  46  -2 31 
   

   

   3.294 3.238 3.238 
Beheer en administratie      
Kosten beheer en administratie   8.859 7.796 7.951 
   

   

Totale lasten   41.797 38.815 40.176 
      
   

   

Resultaat   -6.889 -2.203 -3.269 
   

   

Resultaatbestemming      
Toevoeging/onttrekking aan:      
Continuïteitsreserve   -5.361 -2.171 719 
Bestemmingsreserves   -3.035 96 -6.392 
Bestemmingsfondsen   1.507 -128 2.404 
   

   

   -6.889 -2.203 -3.269 
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Kasstroomoverzicht   

 
          2011   2010 

Kasstroom uit operationele activiteiten           

Resultaat           -7.490   -4.167 

Aanpassingen voor:               

- afschrijvingen         2.751   3.283 

- boekverlies op buiten gebruik gestelde activa     221   396 

- mutaties voorzieningen         -696   677 

- mutaties consolidatiekring       55   14 

- veranderingen in werkkapitaal:             

   - (toe)afname (handels)vorderingen       2.486   -622 

   - (toe)afname voorraden       -59   -109 

   - toe(af)name kortlopende schulden       -76   -247 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties       4.682   3.392 

                  

Ontvangen interest         616   538 

Ontvangen dividend         102   418 

Betaalde interest         -117   -58 

Aankoop van beleggingen       -1.848   -1.751 

Verkoop van beleggingen         13.178   4.630 

Gerealiseerde koersresultaten       141   -400 

Ongerealiseerde koersverschillen       160   -30 
 
(Toe)afname langlopende deposito's       -946   163 
 
Kasstroom uit operationele activiteiten       8.478   2.735 

    
 

            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten           

Investeringen in materiële vaste activa       -4.469   -3.778 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten       -4.469   -3.778 

                  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten           

Nieuwe leningen u/g         -174   -38 

Ontvangen aflossingen leningen u/g       165     

Nieuwe leningen o/g         0   1 

Aflossingen van leningen o/g       -178   0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       -187   -37 

Toe(af)name geldmiddelen       3.822   -1.080 

Liquide middelen               

    31-12-2011   31-12-2010   Mutatie 2011   
Mutatie 

2010 

                  
Totaal liquide 
middelen 28.668   24.846   3.822   -1.080 
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 
 
Algemeen 
Het doel van de geconsolideerde jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de financiële 
positie van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. 
Deze jaarverslaggeving is ingericht conform de "Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 650. 
 
Het gebruik van schattingen 
Voor het opstellen van de jaarrekening moeten er door de leiding van de Vereniging 
beoordelingen, schattingen en veronderstellingen worden gemaakt die van invloed zijn op de 
bedragen die in de geconsolideerde jaarrekening worden verantwoord. De schattingen en 
veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen en diverse andere factoren die onder de 
omstandigheden realistisch geacht worden, en deze worden aangewend om de boekwaarde van 
de activa en passiva vast te stellen als dit niet op andere wijze duidelijk wordt. De werkelijke 
resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en de onderliggende aannames 
worden voortdurend beoordeeld. 
Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de schatting wordt herzien of in deze 
en toekomstige perioden indien de gewijzigde schattingen van invloed zijn op zowel de huidige 
als de toekomstige perioden. 
 
Begroting 2011 
De begroting voor 2011, zoals opgenomen in de staat van baten en lasten, is de begroting die 
gepresenteerd en goedgekeurd is tijdens de Algemene Vergadering van de Landelijke Vereniging 
in november 2010.  
 
Realisaties 2010 en 2011 
Voor een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2011 en de realisatie van 
2010 wordt verwezen naar de financiële paragrafen in het jaarverslag. 
 
Toelichting bij het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
Het resultaat is het exploitatieresultaat gecorrigeerd met de betaalde en ontvangen interest en 
dividend. 
De mutatie voorziening bestaat uit de mutatie in de voorzieningen en de mutatie voorziening op 
Financieel Vaste Activa. 
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Grondslagen voor de consolidatie 
 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de rechtspersonen die organisatorisch met 
elkaar verbonden zijn en die een zodanige relatie met de Vereniging hebben dat zij als onderdeel 
van de economische eenheid worden beschouwd. Tot de economische eenheid behoren in ieder 
geval: 

 De rechtspersoon die zich met de fondsenwerving bezig houdt; 
 De instellingen waarop de rechtspersoon een zodanige invloed kan uitoefenen dat zij 

aanwijzingen kan geven omtrent de besteding van de gelden van deze instellingen; 
 De instellingen waarop de hiervoor vermelde rechtspersoon en instellingen - al dan 

niet gezamenlijk - op basis van statutaire bepalingen de meerderheid van het bestuur 
kan benoemen; 

 De instellingen die gezamenlijk onder één naam in de publiciteit treden. 
In het geval een rechtspersoon in de loop van een boekjaar gaat voldoen aan één van deze 
criteria , wordt deze rechtspersoon vanaf 1 januari van dat boekjaar tot de economische eenheid 
gerekend. 
 
De rechtspersonen, waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening, staan op de volgende pagina vermeld. 
 
Mutaties consolidatiekring 2011 
Per 1 januari 2011 zijn de volgende entiteiten toegetreden tot de consolidatiekring: 

 Stichting Steunfonds DB ZO Brabant (B58) 
 Stichting Vrienden van dierenasielen Dev.&DA Overgelder (B60) 

 
Stichting Hondenschool Rijnmond (B29) is in 2011 opgenomen in afdeling Rijnmond (A58). Dit 
heeft geen invloed op de consolidatiekring.  
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N00 NVBD N10 Noord Holland Noord
L1 Verenigingsbureau A101 Noord Holland Noord
L2 LID B01 Stg. Dierenasiel Alkmaar
L3 S.B. Criellaertstichting B02 Stg. Knaagdierencentrum
L4 Stg. DB Beheer Onroerende Zaken B03 Stg. Van Leeuwendierezorg

N01 Groningen B37 Stg. Dierenasiel Schagen e.o.
A30 Groningen B41 Stg. Dierenopvangcentrum Waterland
B18 Stg. Dierenthuis Oost-Groningen B44 Stg. Kerbert Dierentehuis
B36 Stg. Laetitiahoeve N11 Amsterdam

N02 Friesland A07 Amsterdam
A105 Friesland N12 Noord Holland Zuid
A42 Leeuwarden A01 Aalsmeer e.o.
B24 Stg. Thomassen-Verkouter A06 Amstelveen/Ouder Amstel
B38 Stg. Nomadenhof Sneek A110 Noord Holland Zuid
B46 Stg. Dierasiel de Swinge B19 Stg. Beheer DTH in Kennemerland

N03 Drenthe N13 Rijnland
A104 Drenthe A93 Rijnland e.o.
B12 Stg. Provinciaal Drents Dierentehuis B17 Stg. Dierentehuis Midden-Holland

N04 Noord Overijssel N14 Haaglanden
A39 Kampen, NO polder Urk A15 Delfland
A98 Noord-Overijssel A17 Den Haag
B21 Dierenopvangcentrum Edo Hammers A82 Zoetermeer
B22 Stg. Dierenambulance Kampen B10 Stg. Streekdierentehuis 't Julialaantje
B51 Stg. Dierenambulance Noord-Overijssel B45 Haags Dierencentrum

N05 Twente N15 Rijnmond
A03 Almelo e.o. A58 Rijnmond 
A96 Twente A62 Schiedam
B04 Almelo en Rijssen asiel B26 Stg. Dierenopvang Rotterdam
B15 Stg. Dierenopvangcentrum Enschede B28 Stg. Dierenambulance VPGO
B20 Stg. Dierenopvang Hengelo B30 Stg. Zwerfkatten Rijnmond
B52 Stg. Dierenbescherming Dierenambulance Twente B31 Stg. Registraties v. Dieren Rotterdam

N06 Overgelder B32 Stg. Dierenwelzijn Rijnmond e.o.
B60 Stg vrienden B40 Stg. Dierentehuis Nieuwe Waterweg
A89 Overgelder B59 Stg. Financiering DTH. Nieuwe Waterweg
A97 RijnVallei West-Veluwe N16 Zuid Holland Zuid
B06 Stg. Dierenasiel De Kuipershoek A106 Dierenwaarden
B07 Stg. Gebouwen Dierenasiel De Kuipershoek A53 Papendrecht
B08 Stg. Dierentehuis Arnhem e.o. A73 West-Alblasserwaard
B13 Dierentehuis de Hof van Ede B62 Stg asiel Gorinchem
B14 Stg. steunfonds NVBD, afdeling Ede B23 Stg. Dierentehuis Leerdam
B47 Stg. Dierenambulance Dierenbescherming Overgelder B33 Stg. Dierenasiel Tiel

N07 Nijmegen/Den Bosch N17 Zeeland
A100 Nijmegen - Den Bosch e.o. A94 Zeeland

N08 Utrecht N18 West en Midden Brabant
A24 Eemland A103 West- en Midden Brabant
A67 Utrecht-Amersfoort B42 Stg. Regionale dierenopvang 't Honderdak
A81 Zeist e.o. B43 Stg. Dierenasiel Breda e.o.
B39 Stg. Dierentehuis Amersfoort N19 Brabant Oost
B53 Stg. Dierengoed A14 Brabant Zuid-Oost

N09 Midden Nederland B58 Stg steunfonds DB ZO Brabant
A102 Midden Nederland B09 Stg. het Gerhard Beauveser Steunfonds
B05 Stg. Dierenambulance Almere B34 Stg. DOC "Doornakker"
B16 Stg. Reg. Dierenverzorgingscentrum De Ark N20 Limburg

A43 Limburg
B25 Stg. Streekdierentehuis De Reddingsboei
B55 Stg. Dierenbescherming Limburg
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld. Alle 

 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, vorderingen, 
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te 
betalen posten. 
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor 
handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde 
worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden 
toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de 
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op 
bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden 
hierbij gehanteerd: 
 

 Gebouwen  2-3% 
 Verbouwing  10% 
 Inventaris  20% 
 Automatisering  20%  
 Vervoersmiddelen 20%  

 
Leningen in het kader van de doelstelling 
De leningen verstrekt in het kader van de doelstelling worden op nominale waarde gewaardeerd, 
zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Beleggingen 
De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per balansdatum. De gerealiseerde en 
ongerealiseerde koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord onder 

ecten die worden aangehouden tot einde looptijd zijn gewaardeerd op 
de geamortiseerde kostprijs.  
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening 
voor incourante voorraden. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd, zo nodig 
onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van de voorziening 
wordt door middel van individuele beoordeling bepaald. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgave die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 
 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 

 een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden; en 

 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen nodig is. 
 
Voorzieningen voor onderhoud worden gevormd voor zover hieraan onderhoudsplannen ten 
grondslag liggen. Bij afdelingen/asielen waar geen onderhoudsplan aanwezig is wordt onderhoud 
ten laste gebracht van het jaar waarin het onderhoud plaatsvindt, en wordt groot onderhoud 
geactiveerd en afgeschreven over de levensduur.   
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 

 Contributies worden als baten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
 Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. 
 De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang ervan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 Voorlopige uitbetalingen op nalatenschappen in de vorm van voorschotten worden in het 

boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor 
zover deze niet eerder als baten zijn verantwoord. 

 Voor een deel van de baten is een specifieke bestemming aangewezen door de 
geldgever. In die situaties wordt een bestemmingsfonds gecreëerd om aan deze wens 
tegemoet te kunnen komen. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben.  

 Baten uit subsidies worden toegerekend naar rato van de voortgang van de activiteiten 
waarvoor de subsidie is toegekend. 

 Vergoeding voor wettelijke taken komen ten gunste van het jaar waarin de wettelijke taak  
is uitgevoerd.  

 
 
 



 

Geconsolideerde Jaarrekening Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 2011                                                    
  

16 

Toelichting op de balans  
(Bedragen  

1. Materiële vaste activa 
 Doelstellingen Bedrijfsmiddelen Totaal 2011 Totaal 2010 
Aanschafwaarde per 1 januari 30.634 2.719 33.353 31.066 
Aanpassingen op de beginbalans *) 587 - 587 - 
 _____________ ______________ ___________ ___________ 
Aangepaste beginbalans 31.221 2.719 33.940 31.066 
Mutatie consolidatiekring - - - 15 
Investeringen  4.150 319 4.469 3.778 
Desinvesteringen -1.014 -25 -1.039 -1.506 
Reclassificatie -76 76 - - 
 

    

Aanschafwaarde per 31 december 34.281 3.089 37.370 33.353 
     
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari -12.573 -1.421 -13.994 -11.821 
Afschrijvingen -2.345 -406 -2.751 -3.283 
Desinvesteringen 818 - 818 1.110 
Reclassificatie 46 -46 - - 
 

    

Cumulatieve afschrijvingen per 31 
december -14.054 -1.873 -15.927 -13.994 

 
    

Boekwaarde per 31 december 20.227 1.216 21.443 19.359 
 

    

Bestaande uit:      
 

* Gebouwen en terreinen 18.631  541  19.172 17.321 

* Inventaris 1.064  552  1.616 1.425 

* Vervoermiddelen 532  123  655 613 

       
Totaal 20.227          1.216  21.443 19.359 
 

*) Dit heeft betrekking op aanpassingen bij afdelingen/asielen om de grondslagen in lijn te brengen met de DB grondslagen.  

In 2011 is vooral geïnvesteerd in de realisatie van een Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort                
 miljoen). De oplevering van dit centrum is gepland in november 2012. De overige investeringen in activa 

doelstellingen betreffen verbetering van gebouwen en van inventaris.  Hiervan zijn de grootste: afdeling 
Amsterdam ( ), de Stichting Gebouwen Kuipershoek van de afdeling Overgelder ( 510) en afdeling 
Rijnmond ( ). 319 betreft voornamelijk de aanschaf van 
dierenambulances. 
Onder de afschrijvingen is een bijzondere waardevermindering van 798 verwerkt voor activa waarvan de 
bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde.  



 

Geconsolideerde Jaarrekening Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 2011                                                    
  

17 

2. Financiële vaste activa 
 
 Leningen 

doel-
stellingen  

Overige 
leningen 

 

Totaal 
2011 

 Totaal 
2010 

        
Stand per 1 januari 141  46  187  149 
Verstrekte leningen 88  86  174  191 
Ontvangen aflossingen/kwijtscheldingen -67  -98  -165  -141 
Mutatie voorziening -18  10  -8  -12 
        
Stand per 31 december 144  44  188  187 

                       
                       

 
Dit betreft leningen die zijn verstrekt aan vier niet gelieerde instellingen (Vogelopvangcentra 

, asiel Zwolle en Stichting Vrienden van Overgelder). De leningen zijn niet rentedragend. 

3. Beleggingen 
 2011              2010 
   
Obligaties  6.352 13.665 
Aandelen  1.927 6.218 

 1.451 505 
Gebouwen 60 60 
 

  

 9.790 20.448 
 

  

 
De Dierenbescherming voert een actief, maar beheerst vermogensbeleid. Hierbij wordt samengewerkt met 
Schretlen & Co., een dochtermaatschappij van de Rabobank. Het streven is om een zo groot mogelijk deel 
van de aanwezige beleggingen hier onder te brengen. 

 miljoen door 
het Verenigingsbureau ter versterking van de liquiditeiten. Daarnaast hebben de afdeling Groningen            

 miljoen ,4 miljoen) een belangrijk deel van de portefeuille verkocht. 
De verkoop van de effecten van het Verenigingsbureau is nodig geweest om de uitgaven van de 
professionalisering (onder meer Pro Dier) te financieren. 
De effecten van de afdelingen zijn bestemd voor de te plegen nieuwbouw. Uit het oogpunt van 
risicobeheersing hebben de besturen besloten (een belangrijk deel van  de) portefeuille te verkopen.  
 
Op het effectendepot geadministreerd bij de Rabobank rust geen pandrecht. 
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Overzicht van de effectenportefeuille 
 
 Aandelen Obligaties Totaal 

2011 
Totaal 

2010 

     
Beurswaarde per 1 januari 6.219 13.664 19.883 22.332 
Mutatie consolidatiekring 26 - 26 - 
Aankopen en nalatenschappen 705 1.143 1.848 1.751 
Verkopen / aflossingen  -4.831 -8.346 -13.178 -4.630 
 

    

 2.119 6.461 8.580 19.453 
Gerealiseerde koersresultaten -141 - -141 400 
Ongerealiseerde 
Koersresultaten -51 -109   -160 30 
 

    

Beurswaarde per 31 december 1.927 6.352 8.279 19.883 
 

    

4. Vorderingen en overlopende activa  
               2011         2010 
    
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen  7.692 9.516 
Overige vorderingen en overlopende activa  2.495 2.655 
Debiteuren  1.550 2.023 
Nationale Postcode Loterij  1.800 1.800 
Te ontvangen rente  213 242 
  

  

  13.750 16.236 
  

  

De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.  
In de post overige vorderingen is een bedrag begrepen van 822 zijnde toezeggingen van sponsoren voor 
de te realiseren nieuwbouw van een Dierenwelzijnscentrum door de Stichting Dierenbescherming Limburg. 
Andere belangrijke  eer Onroerende Zaken 
betreffende een bijdrage van de gemeente Amersfoort voor de nieuwbouw van het 
Dierenbeschermingscentrum van de afdeling Utrecht/Amersfoort  
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5. Liquide middelen 
          2011          2010 
   
Rekeningen-courant 28.046 23.257 

 519 1.495 
Kassaldi 103 94 
 

  

 28.668 24.846 
 

  

1.105 van de liquide middelen niet vrij opneembaar als gevolg van verstrekte bankgaranties 
voor huurverplichtingen en een juridische zaak (zie ook Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen ).  436 voorzien in verband met lopende procedures met erfgenamen.  
 
6. Reserves  
 Continuïteits-

reserve 
Bestemmings-

reserves 
Totaal 

2011 
Totaal 

2010 
     
Stand per 1 januari 21.746 36.040 57.786 63.488 
Mutatie op beginvermogen* 728 -954 -226 -56 
 

    

Aangepast beginvermogen 22.474 35.086 57.560 63.432 
Mutatie consolidatiekring 81 - 81 27 
Uit resultaatbestemming  -5.361 -3.035 -8.396 -5.673 
 

    

Stand per 31 december 17.194 32.051 49.245 57.786 
 

    

 
* Bij drie entiteiten is in 2011 een correctie doorgevoerd teneinde de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in lijn te 

brengen met de DB grondslagen. Dit leidt per saldo tot een negatieve vermogensmutatie van   

177 positief in de bestemmingsfondsen).    

 
Continuïteitsreserve:  
De continuïteitsreserve van de Dierenbescherming heeft ten doel om de kosten werkorganisatie 
te kunnen dekken bij tegenvallende baten in enig jaar. De CBF norm voor de continuïteitsreserve 
is ingesteld op maximaal 1,5 maal deze kosten. De dierenbescherming streeft naar factor 1,0. In 
2012 wordt beleid ontwikkeld om naar deze streefwaarde toe te groeien.  
 
Ultimo 2011 is de geconsolideerde verhouding:  
0,54 (Continuïteitsreserve 7.194 31.933)).  
 
In 2010 was de geconsolideerde verhouding:  
0,74 6   
 
 Door de ontwikkelingen in 2011, zoals eerder toegelicht,  is het re
6,9 4 miljoen ten laste gekomen van de 
continuïteitsreserve.  
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Toelichting bestemmingsreserves  
 
De reserve financiering activa doelstelling en reserve financiering activa bedrijfsvoering zijn 

bestemmingsreserves verantwoord. De hoogte van de reserve financiering activa doelstelling is 
gelijk aan de waarde van verstrekte leningen in het kader van de doelstelling. De hoogte van de 
reserve financiering activa bedrijfsvoering is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste 
activa.  

Bestemmingsreserves specificatie 

 

 
  

Stand per 1 
januari 

  Dotaties   Onttrekkingen   Stand per 31 
december 

                        

Stichting DWZ Rijnmond 4.740    -   -1.176   3.564  
Afdeling Groningen 2.956    -   -   2.956  
Stichting Dierengoed / Eemland 2.097    210    -   2.307  
Stichting DTH Nieuwe Waterweg 1.920    192   -   2.112  
Afdeling Noord Holland-Noord 1.799     -   -787   1.012  
Afdeling Rijnmond 63  1.000  -  1.063 
Stichting Beheer Onroerende Zaken 1.673    -   -   1.673  
Regionalisering/professionalisering 1.300    -   -1.300   -  
Bestemmingsreserves VB 312    -   -231   81  
Diverse reserves afdelingen 6.765    1.229    -3.904   4.090 
                

  23.625   2.631    -7.398   18.858 

                
Reserve Fin. Act. Doelstelling 9.249    4.267    -1.802   11.714  
Reserve Fin. Act. Bedrijfsvoering  2.212    -    -733   1.479  
                

  11.461  

  

4.267    -2.535   13.193    

                
                

  35.086    6.898    -9.933   32.051 
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Stichting DWZ Rijnmond 
De bestemmingsreserve bij Stichting Dierenwelzijn Rijnmond e.o. is in het verleden gevormd ten 
behoeve van het aanvullen van mogelijke tekorten bij gelieerde stichtingen. In 2011 is tevens een 

-
scentrum. 
 
Afdeling Groningen en Stichting DTH Nieuwe Waterweg 
De bestemmingsreserves bij de afdeling Groningen en Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg 
zijn gevormd ten behoeve van nieuwbouw. 
 
Stichting Dierengoed en afdeling Noord Holland Noord 
De bestemmingsreserves bij Stichting Dierengoed en de afdeling Noord Holland Noord zijn  
gevormd ter dekking van de exploitatiekosten voor dierenhulp in brede zin. 
 
Afdeling Rijnmond 
De bestemmingsreserve  
 
Stichting Beheer Onroerende Zaken 
Door het toenemen van het aantal initiatieven voor het bouwen van (multifunctionele) 
dierenwelzijncentra, is in 2008 besloten om een bestemmingsreserve te vormen.  

 bestemd voor Stichting Beheer De 
Dierenbescherming Onroerende Zaken. 
 
Regionalisering en professionalisering 
In 2011 is het programma van regionaliseren en professionaliseren voortgezet.  Bij deze 
vernieuwingsslag worden betaalde krachten gericht ingezet. Aanvragen van regionale afdelingen 
die geen middelen hebben om zelf beroepskrachten te betalen worden uit het fonds gefinancierd. 
De reserve is eind 2011 verbruikt en de toekomstige dekking volgt uit het fonds 
Professionalisering. 
 
Bestemmingsreserves VB 
Hieronder is een aantal kleinere reserves opgenomen o.a. voor Actueel dierenleed en 
Zwerfkatten. 
 
Diverse reserves afdelingen 
Dit betreft individueel kleinere bestemmingsreserves bij afdelingen en asielen, die over het 
algemeen bestemd zijn voor het ondersteunen van gelieerde stichtingen (operationele diensten), 
verbetering van dierenhulp en de daarbij behorende ondersteunende diensten en voor geplande 
projecten voor nieuwbouw. 
 
Reserves financiering activa bedrijfsvoering cq. doelstelling 
De reserve financiering activa doelstelling en reserve financiering activa bedrijfsvoering zijn 

bestemmingsreserves verantwoord.  
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Toelichting bestemmingsfondsen  
Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van het eigen vermogen opgenomen dat een 
beperkte bestedingsmogelijkheid heeft, doordat een derde (de gever) deze beperking heeft 
aangegeven of doordat het geld werd ingezameld voor een specifiek doel.  

7. Bestemmingsfondsen 
 
  Stand per   Dotaties   Onttrekkingen   Stand per 

      1 januari           31 december 

                   

1. Fonds Asielen (C&F) 2.689   762   -3.451   - 
2. Fonds Asielen (D&T) -   410   -   410 
3. Fonds Inspectie -   263   -263   - 
4. Fondsen uit nalatenschappen  1.340   359   -59   1.640 
4. Fondsen uit nalatenschappen 
(asielen) 43   -  -   43 

5. Fonds Pedigree Asielhonden 25   125   -60   90 
6. Fonds Professionalisering 
2012 -   1.155   -   1.155 
7. Dierenasiel Hoorn -   95   -95   - 
8.Wilhelmina Davyt Keuchenius 
Stg. 44   -   -4   40 
9. Overige Fondsen Afdelingen 
en Stichtingen 3.984   1.835   -   5.819 
10. Fonds Utrecht/ Amersfoort  3.838   436   -   4.274 
                      

   
                       

11.963       
                  

5.440        -3.932      
                       

13.471  

                          
                       

1. Fonds asielen (VB groep Communicatie & Fondsenwerving) 
Het fonds asielen is gevormd ten behoeve van asielwerk. In 2011 is uit dit fonds een onttrekking 
gedaan om het fonds Professionalis
een onttrekking gedaan om het fonds Asielen D&T te vormen van . Het resterende saldo is 
overgeheveld naar de continuïteitsreserve.  
 
2. Fonds asielen (VB groep Dierenhulp &Toezicht) 
Uit dit fonds worden uitgaven gedaan ter ondersteuning van asielwerk. 
 
3 Fonds inspectie 
De bijdrage in het exploitatietekort van de LID wordt mede gefinancierd vanuit giften en 
nalatenschappen die specifiek voor inspectiewerk zijn aangemerkt. Deze baten uit giften en 
nalatenschappen worden in het Fonds Inspectie on  uit 

de omvang van het fonds, dat daardoor volledig is uitgeput. 
 



 

Geconsolideerde Jaarrekening Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 2011                                                    
  

23 

 
4 Fondsen uit nalatenschappen 

 
Deze hebben de volgende (testamentair bepaalde) bestemmingen: 
 Dierenambulances;  
 Asielen in het hele land; 
 De opvang van thuisloze honden en katten in de provincie Groningen; 
 Opvang van honden; 
 Verbetering van de kattenafdeling van het Dierenasiel te Amsterdam; 
 Ondersteuning van (maximaal) een drietal kleine asielen alsmede t.b.v. kleine 

vogelopvangcentra;  
 Activiteiten in de regio Schoorl; 
 Dierenasiel Brammelo en Dierenbegraafplaats te Haaksbergen. 

 
5 Fondsen Pedigree asielhonden  

Door Pedigree is bij de verkoop van hondenvoer actie gevoerd ten behoeve van asielhonden. 
In 201  
speelweides voor asielhonden in - door de Dierenbescherming erkende  asielen en een 
winkelmiddag waarbij voor de asielen producten zijn verkregen.  

 
6 Fonds Professionalisering 2012  

Ter ondersteuning van de 
eind 2011 het fonds Professionalisering gevormd. De financiering van dit fonds komt uit het 
Fonds Asielen. Vanuit dit fonds worden uitgaven gedaan voor de inhuur van betaalde 
krachten gedurende een vooraf bepaalde periode. 
 

8 Fonds Wilhelmina Davyt-Keuchenius (WDKS) 
Het Fonds WDKS betreft een gift van Stichting Wilhelmina Davyt-Keuchenius en is bestemd 
voor de professionalisering van ambulances en diensten, waarbij ook de Federatie 
Dierenambulance Nederland (FDN) bij goede projectbeschrijvingen daarop een beroep kan 
doen. In 2011 is een uitgave gedaan in het kader van opleidingen ambulancepersoneel. 
 

9 Overige fondsen uit nalatenschappen (afdelingen en stichtingen) 
Het merendeel van de bestaande fondsen bij afdelingen en asielen betreft de ondersteuning 
van verenigingen en/of stichtingen bij het uitvoeren van dierenhulp, waaronder dierenopvang 
en dierenambulances. We noemen in het vervolg een aantal grotere fondsen: 

o 
de bekostiging van Dierenambulances, Dierenasiel Zuidwolde, Dierenasiel 
Winschoten, Noodfonds dierenhulp, Tillenfonds stadsduiven en regionaal 
inspectiewerk; 

o Bij Stichting Dier
nieuwbouw Dierenbeschermingscentrum; 

o Bij Stichting Thomassen-Verkouter (regio Friesland) is er sprake van een totaal 

dierenopvangcentrum in gemeente Leeuwarden en het financieel ondersteunen 
van afdeling Leeuwarden; 
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o Bij afdeling Noord Holland Noord is er sprake van een totaal aan fondsen  van   

Kerbertasiel. 
o Afdeling Rijnla dierenhulp, 

verkregen uit nalatenschappen. Het bestuur ontwikkelt in 2012 beleid inzake de 
verdere uitvoer van het bestemmingsfonds. 

o  voor 
regionaal dierenopvangcentrum en exploitatie dierenambulance. 

 
10 Fonds Utrecht/Amersfoort 

Ten behoeve van de nieuwbouw van een dierenbeschermingscentrum in Amersfoort heeft de 
Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken een fonds gevormd. Dit fonds is 
gevormd door bijdragen van het Verenigingsbureau, Nationale Postcode Loterij, een fonds 
met als doelbestemming het DBC en de Gemeente Amersfoort.  
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8. Voorzieningen 
 

 
Stand per  
1 januari 

 

Toevoeging Vrijval/ 
onttrekking  

Stand per 
31 december 

     
Arbeidsongeschiktheid 50 30 -50 30 
(Groot) Onderhoud 1.049 - -303 746 
Herstructurering Verenigingsbureau 394 158 -409 143 
Huisvesting (VB/LID) 130 - -130 - 
Juridisch dossier 105 - - 105 
     

Totaal  1.728 188 -892 1.024 
     

De voorziening voor arbeidsongeschiktheid is gevormd voor het niet verzekerde deel van de 
doorbetalingsverplichting aan medewerkers die in de WIA terecht komen.  

Voor panden in gebruik door afdelingen voor de uitvoering van de kerntaken zijn voorzieningen getroffen 
voor gepland elementen onderhoud.  

De voorziening herstructurering VB bestaat voor een deel uit verwachte kosten die samenhangen met 
sociale afspraken met medewerkers die afvloeien. De voorziening is in 2010 gevormd in verband met de 
reorganisatie en verhuizing van de LID. Deze reorganisatie is in 2011 afgewikkeld, waarbij een deel van de 
vrijval ten gunste is gebracht van de LID. De toevoeging in 2011 heeft betrekking op de verwachte kosten 
van afvloeiing van medewerkers. De afwikkeling vindt plaats in 2012.  

De voorziening huisvesting is gevormd voor kosten die samenhangen met de verhuizing van de LID naar 
Den Haag en de herinrichting van de nieuwe ruimte. De verhuizing is in 2011 afgerond en de kosten zijn ten 
laste gebracht van deze voorziening. Het resterend saldo in 2011 vrijgevallen. 

De voorziening juridisch dossier heeft betrekking op een lopende juridische procedure, waarin door een 
procedurefout d
beroep is een bankgarantie voor dit bedrag afgegeven. Op basis van de analyse door de eigen juridisch 
medewerker en de advocaat wordt door de directie een maximaal te bet  
 

9. Langlopende schulden 
 31-12-2011 31-12-2010 
   
Leningen o/g in het kader van doelstellingen  2.217 2.356 
Overige leningen o/g 106 145 
 

  

 2.323 2.501 

De leningen in het kader van doelstellingen betreffen hypothecaire leningen. De grootste leningen betreffen 
het asiel Gorinchem   433,  Dierenopvangcentrum Enschede 419 ,  Nomadenhof 368,  Stichting 
Nieuwe waterweg 360. 
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10. Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 31-12-2011 31-12-2010 
   
Crediteuren 1.514 2.236 
Vooruit ontvangen contributies 1.689 1.734* 
Ongerealiseerde baten 958 777* 
Belastingen en premies sociale lasten 796 751 
Te betalen personeelskosten 951 497 
Overige schulden en overlopende passiva 2.219 2.208* 
 

  

 8.127 8.203 
 

  

*Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 

De ongerealiseerde baten betreffen ontvangsten en toegezegde bijdragen die zijn gedaan onder voorbehoud 
van de nieuwbouw van een asiel in Limburg. De baten worden verantwoord in het jaar waarin de bouw 
aanvangt.  

De post crediteuren is afgenomen als gevolg van de afgenomen uitgaven.  

De post te betalen personeelskosten is toegenomen doordat het vakantiegeld met ingang van 2011 wordt 
uitbetaald in mei in plaats van december. Daarnaast is de post vakantieuren toegenomen.  
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
 
Met de Stichting Nationale Postcodeloterij is door de Landelijke Vereniging (VB) een 
overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2015, waarin de 
Dierenbescherming als beneficiant wordt aangemerkt. De 
ontvangen. 

Per 31 december 2011 zijn bij de Landelijke Vereniging 202 dossiers van nalatenschappen in 
behandeling, die financieel nog niet (volledig) zijn afgewikkeld.  

De Landelijke Vereniging heeft een huurovereenkomst afgesloten voor het pand 
Scheveningseweg 58 in Den Haag. De huurverplichting inclusief servicekosten voor 2012 

310. Het huurcontract heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt op 28 februari 2016. 

 De gezamenlijke 
afdelingen/asielen zijn op jaarbasis verplichtingen aangegaan voor wat betreft 

 

Per 31 december 2011 bestaat ten behoeve van de Landelijke Vereniging (VB) en Stichting 
299. 

In de afdelingen bestaan leasecontracten van . 

De Vereniging is lid van het Europese Eurogroup For Animals dat zich vooral richt op het leggen 
van contacten met en informeren van Europarlementariërs. De kosten van het lidmaatschap 
bedraagt circa 1,5% van de vaste lasten van de Landelijke Vereniging per jaar (de contributie 

 maanden 
voor afloop van het kalenderjaar te worden opgezegd. 

Met betrekking tot het juridisch dossier Entius is een bankgarantie als borgtocht c.q. 
bereidverklaring door het Verenigingsbureau ten behoeve van de tegenpartij verschaft ten 

 

Door de afdelingen zijn  leasecontracten voor apparatuur afgesloten 8. 

De Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken heeft de ontwikkeling van het 
Dierenbeschermingscentrum Amersfoort in haar portefeuille. Ten aanzien van deze nieuwbouw 
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Toelichting baten en lasten  
 

11. Baten eigen fondsenwerving 
       Realisatie   Begroting   Realisatie 

     2011   2011   2010 

       
    

    
  

I   Nalatenschappen en legaten 8.376   8.755   10.399 

II   Giften en fondsenwervende acties 3.731   5.752   3.621 

III   Contributies 4.346   3.962   3.872 

IV   Overige baten uit eigen fondsenwerving 2.038   2.516   2.118 

       
      

  
  

       
18.491   20.985 

  
20.010 

I Nalatenschappen en legaten 
 2011 2010 
   
Landelijke Vereniging 4.859 6.788 
Afdelingen en Asielen 3.426 3.494 
Inspectiewerk 91 117 
 

  

 8.376 10.399 
 

  

De belangrijkste nalatenschappen bij de afdelingen zijn ontvangen door de afdelingen Groningen 720), 
 en acht afdelingen nalatenschappen ontvangen voor 

bedragen tussen en  

Door een lager aantal nalatenschappen en een kleinere gemiddelde omvang per nalatenschap is bij de 
Landelijke Vereniging sprake van lagere baten. Deze tendens lijkt zich in 2012 te herstellen. 
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II Giften en fondsenwervende acties 
 

 
2011   2010 

 
Overig 

 
Algemene Giften 1.105 

                     
1.006  

   
Overige Acties 

                            
-  

                              
47  

   
Giften en periodieke schenkingen afdelingen/asielen 

                       
1.096  

                         
1.481  

  
Bijdrage Dierentehuis Hoorn 95 

 
- 

 
Fondsen 

 
Fonds Asielen 

                          
1.172  

                            
992  

   
Fonds Inspectie 

                            
263  

                              
50  

   
Fonds Wilhelmina Davyt-Keuchenius 

                            
- 

                              
55  

   
Acties afdelingen/asielen 

                            
- 

                              
-10 

  
                         

3.731  
                         

3.621  
      

III Contributies 
               2011      2010 

                        

Contributies leden           4.095   3.658 

Contributies jeugdleden           251   214 

                  

                  

            4.346   3.872 

                  

                  

Aantal leden per jaareinde                  

Volwassen leden           115   120 

Jeugdleden           13   15 

                     

               128   135 

                  

Ondanks een daling van het aantal leden ten opzichte van 2010 zijn de contributiebaten gestegen. Dit wordt 
verklaard door gerichte acties in 2011 die hebben geleid tot een hogere gemiddelde contributie per lid.  
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IV Overige baten uit eigen fondsenwerving 
 2011 2010 

     
Collecten 1.269 1.419 
Verkoop goederen 178 224 
Overige baten fondsenwerving 591 475 
   

 2.038 2.118 
   

In 2012 worden initiatieven uitgewerkt om de dalende tendens in collectebaten te keren.  

Verkoop goederen 
 2011 2010 
   
Netto omzet 292 344 
Kostprijs -114 -120 
 

  

Brutowinst 178 224 
 

  

De verkoop goederen betreft verkoop van artikelen uit de webshop en winkels van asielen. 
 

12. Baten uit acties van derden 
 Realisatie 

2011 
Begroting 

2011 
Realisatie  

2010 
    
Nationale Postcode Loterij  Reguliere Bijdrage 1.800 1.800 1.800 
Overige acties derden 59 178 110 
Vriendenloterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij) 19 60 23 
Margriet 21 - - 
Geef SMS 10 - - 
Pedigree Adoptieplan 125 75 - 
 

   

 2.034 2.113 1.933 
 

   

miljoen, uit te keren in 5 jaar. In 2011 is de eerste termijn ontvangen.  
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13. Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 
 Realisatie 

2011 
Begroting 

2011 
Realisatie  

2010 
    
Bijdragen lokale overheden (asielwerk) 5.458 4.777 4.689 
Bijdragen lokale overheden (niet asielwerk) 450 - - 
Centrale overheid (inspectiewerk) 305 321 400 
Bijdragen overige instellingen (asielwerk) 128 480 381 
Ministerie van EL&I  291 - 143 
 

   

 6.632 5.578 5.613 
 

   

Wettelijke taken betreffen die activiteiten, zoals opvang van verloren dieren, waar de gemeente in principe 
verantwoordelijk voor is en waar vergoedingen aan de Dierenbescherming worden gedaan voor het 
uitvoeren van deze taken. Een belangrijke mutatie is een bijdrage van de Gemeente Deventer in de afdeling 

 

aan groep Communicatie en Fondsenwerving voor de communicatie rondom het Beter Leven kenmerk. Van 
verantwoord. Het project wordt in 2012 afgerond, waarna de 

laatste termijn van de subsidie kan worden verantwoord na indiening en goedkeuring van een verslag 
betreffende de uitgevoerd activiteiten. Het restant betreft de afwikkeling van een subsidie toekenning uit 
2010, eveneens met betrekking tot de communicatie van het Beter Leven kenmerk. 

De Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken heeft in 2011 een subsidie ontvangen van de 

 

14. Baten uit beleggingen 
 Realisatie 

2011 
Begroting 

2011 
Realisatie  

2010 
    
Dividenden 102 110 418 
Rente obligaties 500 513 414 
Gerealiseerde koersverschillen effecten -141 - 400 
Overige rentebaten 116 221 124 
Ongerealiseerde koersverschillen  -160 584 30 
 

   

 417 1.428 1.386 
 

   

Door verkoop van een groot deel van de aandelen (zie ook pagina 18) zijn dividendopbrengsten gedaald. 

Verder draagt het beursklimaat bij aan de negatieve (gerealiseerde en ongerealiseerde) koersresultaten.  
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15. Overige baten 
 Realisatie 

2011 
Begroting 

2011 
Realisatie  

2010 
    
Overige baten 913 326 1.599 
Uitvoering opdrachten EL&I 74 - 205 
Trainingen 27 - 34 
Rente leningen u/g 1 1 23 
 

   

 1.015 327 1.861 
 

   

In 2010 en 2011 heeft het Verenigingsbureau werkzaamheden in opdracht van het Ministerie van EL&I 
uitgevoerd, waarvoor respectievelijk   is ontvangen voor de inkoop en verdere ontwikkeling van 
marketingtechnieken en - media met als doel het effectief verankeren van het Beter Leven kenmerk in de 
maatschappij en het oprichten van BLk als zelfstandige stichting. 

In 2010 is door de afdeling Limburg een bedrag aan baten 
nieuwbouw van een Dierenwelzijnscentrum. In 2011 is geen bijdrage ontvangen. 
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Lastenverdeling 

 
 Dieren-

hulp 
  Toezicht 

dieren-
welzijn 

  Voorlichting   Beleids- 
beïnvloeding 

  Fondsenw.   Kosten 
Beleggingen 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kosten 
acties 
derden 

  Kosten 
Beheer & 
Admin. 

  Totaal 
realisatie 

  Begroting   Totaal 
realisatie 

                                2011   2011   2010 
                                          
Directe kosten 

4.754   2.473   2.374   263   1.622   
                        

46  
                        

54    3.507   15.093   15.310   
                

15.831  
Personeelskosten 

10.292   1.726   1.797   535   1.233   
                           

- -   3.021   18.604   17.313   
                

17.000  
Overige 
personeelskosten 326   19   67   24   51   - 

                           
-   113   600   592   

                  
1.036  

Reis- en verblijfskosten 
363   233   90   25   71   

                           
- 

                           
-   164   946   470   

                     
861  

Huisvestingskosten 
2.015   150   124   40   42   - 

                           
-   366   2.737   2.887   

                  
3.062  

Bestuurskosten 
80   12   9   5   12   

                           
- -   19   137   268   

                     
132  

Overige algemene 
kosten 1.503   125   161   59   163   - -   1.669   3.680   1.975   

                  
2.254  

                                          
Totale lasten 

19.333   4.738   4.622   951   3.194   
                        

46  
                        

54    8.859   41.797   38.815   
                

40.176  
                                                                    

 
Kostentoerekening 
De kosten worden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de tijdsbesteding van personeel. 
 
Kengetallen 

 % kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving = 17,5% (2010: 15,6%).  
 % lasten Beheer & Administratie ten opzichte van totale lasten = 21,2% (2010: 19,8%). De Landelijke Vereniging hanteert op basis van het 4 jaars 

gemiddelde als leidraad maximaal 25%. 
 % besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten = 84,9% (2010: 78,5%). 
 % besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten = 70,9% (2010: 72,1%). 
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Directe kosten eigen fondsenwerving 
 Realisatie 

2011 
Begroting  

2011 
Realisatie 

2010 
    
Ledenwerving 374 695 494 
Werving giften particulieren 443 445 479 
Ledenbehoud 210 285 402 
Wervingen door Afdelingen/ Asielen 286 210 309 
Ledenadministratie 42 130 169 
Werving nalatenschappen 169 155 132 
Collectekosten 72 91 96 
Sponsorwerving 26 21 9 
 

   

 1.622 2.032 2.090 
 

   

De totale directe kosten eigen fondsenwerving laat een daling zien. Ten opzichte van 2010 is in 2011 per 
saldo minder geïnvesteerd in ledenwerving en behoud, als gevolg van noodzakelijke 
bezuinigingsmaatregelen. Door de stijging in het aantal fondsenwervers bij VB en afdelingen was er minder 
externe inhuur noodzakelijk. 

Personeelskosten 
 Realisatie 

2011 
Begroting  

2011 
Realisatie 

2010 
    
Salarissen 15.139 15.591 14.023 
Sociale lasten  2.195 1.054 1.785 
Pensioenpremies 983 289 878 
Onkosten vergoedingen 287 379 314 
 

   

 18.604 17.313 17.000 
 

   

    
Gemiddelde bezetting in FTE 415.9 408,6 424,9 
    
 
In het proces van verdere professionalisering van de Dierenbescherming is beter gekwalificeerd personeel 

 
 
De inzet van personeel is in 2011 meer gericht op dierenhulp en fondsenwerving. Voor  beleidsbeïnvloeding, 
toezicht dierenwelzijn en beheer en administratie is (naar verhouding) minder personeel ingezet. 
 
Lasten Dierenhulp 
 
De belangrijkste mutaties zijn:  200
is in 2010 een correctie doorgevoerd van een onjuist verwerkte last in de bestemmingsreserve. In de afdeling 

 Lagere lasten in afdeling . 
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Lasten Toezicht Dierenwelzijn 
 

644 hoger dan in 2010. 
De lasten van  dierenartsen zijn sterk toegenomen met . 
 
 
Lasten voorlichting  
 
De directe lasten voorlichting  
Aan 4 minder uitgegeven dan in 2010 als gevolg van 
geplande besparingsmaatregelen.  
 
Kosten beheer en administratie 
In de algemene kosten is de waardevermindering verantwoord inzake het pand van het Haags 

998) en de lasten inzake de  
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Bezoldigingen en vergoedingen  
 
Bezoldiging directie  
Bij de Dierenbescherming is een algemeen directeur/bestuurder werkzaam die de leiding heeft 
over de vereniging. Het toezichthoudend orgaan heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van  de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het 
bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 7 december 2011. 
Inmiddels heeft ook in 2012 op 7 februari een evaluatie plaatsgevonden. De voor toetsing aan 
VFI maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg over het jaar 2011 - op 
basis van 40 uur per week - 8 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Als 
onderdeel van de honorering werd in 2011 ook een leaseauto ter beschikking gesteld. Deze 
beloning valt binnen het VFI maximum. 
 
Nevenfuncties van de algemeen directeur/bestuurder zijn:  
- lid Raad van Toezicht Bibliotheek Service Centrum Utrecht  
- lid Raad van Toezicht Vereniging Openbaar Onderwijs/Facilitair 
- voorzitter Eurogroup For Animals 
 

 
Dienstverband   2011  2010 
     

       
 Aard (looptijd)   onbepaald   onbepaald  
  uren  40  40 
  fte 1  1 
  part-time percentage 100  100 
  periode   1/1-31/12  1/1-31/12 
       
       

Bezoldiging (EUR)   2011  2010 

       
 Jaarinkomen      
       
  bruto loon/salaris  116   109  
  vakantiegeld         9   9  
  eindejaarsuitkering, 13e/14emnd        4   3  
  variabel jaarinkomen       9   8  
       

 Totaal bezoldiging  138     129  

       
 SV lasten (wg deel)       11   11  
 Belastbare vergoedingen/bijtellingen  11   10  
 Pensioenlasten (wg deel)  26       25  
       

Totaal overige lasten en 
vergoedingen 

     48   46  

     

Totaal bezoldiging  186  175 
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Vergoedingen aan de leden van de Raad van Toezicht 
Voor de gemaakte reis-, verblijf- en representatiekosten in 2011 hebben de leden van de raad 
van toezicht samen een vergoeding van 4 (2010  ontvangen. Noch aan de algemeen 
directeur/bestuurder noch aan de leden van de Raad van Toezicht worden leningen, voorschotten 
of garanties verstrekt. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun 
toezichthoudende rol. 
 
Bezettingsoverzicht 
In navolgend overzicht is de gemiddelde bezetting (in fulltime equivalenten) ingedeeld in groepen 
binnen de organisatie weergegeven over de jaren 2010 en 2011: 

 
VB   2011   2010 
  Directie en staf 1,1   1,1* 
  Bestuur en Organisatie 5,7   7,0* 
  Personeelszaken 7,8   4,6 
  Financien & Controle 13,1   15,9 
  Beleid, Dier & Maatschappij 12,7   12,7 
  Communicatie & Fondsenwerving 23,3   20,4 
  Asielen & Afdelingen 10,3   12,3 
  ProDier 16,9   10,0 
    90,9   84,0 
          

          
LID         
  Directie en staf 5,6   6,0 
  Inspectie 20,0   15,8 
  Intake en Service 1,0   11,4 
    26,6   33,2 
          

          
Afdelingen  104,7  103,7 
Stichtingen   193,7   204,0 
    298,4   307,7 
          

          
TOTAAL   415,9   424,9 
          

          
 
*Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 

Onderdeel van ons professionaliseringsprogramma is het zoveel mogelijk versterken van de 

behouden. In het kader van Pro Dier is het noodzakelijk geweest om Nieuwe Stijl Afdelingen te 
voorzien van afdelingsmanagers en fondsenwervers om deze op het gewenste niveau te 
brengen.  
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Overige gegevens 
 
Baten waarvoor de Raad van Toezicht een specifieke bestemming heeft gegeven, worden 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve; bestedingen worden ten laste van de 
bestemmingsreserve gebracht.   
Baten waarvoor een derde een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft aangegeven worden  
toegevoegd aan een bestemmingsfonds; bestedingen van deze gelden worden aan dit fonds  
onttrokken. 
Het saldo dat resteert na verwerking van de mutaties in de bestemmingsfondsen en 
bestemmingsreserves wordt toegevoegd of onttrokken aan de continuïteitsreserve. 

Voorstel tot verwerking exploitatiesaldo 
 
Onttrekking aan continuïteitsreserve -5.361 
Mutatie bestemmingsreserves (incl. res. fin. activa) -3.035 
Toevoeging aan bestemmingsfonds Professionalisering 2012 1.155 
Toevoeging aan bestemmingsfonds DBC Utrecht/Amersfoort  436 
Mutatie fonds asielen C&F -2.690 
Toevoeging fonds asielen D&T 410 
Mutatie Fondsen uit Nalatenschappen 300 
Mutatie bestemmingsfonds Pedigree asielhonden 65 
Mutatie Fonds Wilhelmina Davyt-Keuchenius -4 
Toevoeging overige bestemmingsfondsen afdelingen/stichtingen 1.835 
  

   
Saldo -6.889 
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De Raad van Toezicht, 
Den Haag, 3 oktober 2012.  
 
 
Mevr. A. Boomsma 
Voorzitter     ____________________________ 
 
Dhr. P. Buisman 
Vice- voorzitter     ____________________________ 
 
Mevr. E.G. Pieters 
lid      ____________________________ 
 
Dhr. Dr. Ir. E.D. Ekkel 
lid      ____________________________ 
 
Dhr. T.J. de Groot MRE MRICS 
lid      ____________________________ 
 
Dhr. drs. P.W.A. Kasteleyn EMFC RC  
lid      ____________________________ 
 
 
De bestuurder, 
 
Dhr. F.C. Dales 
Algemeen directeur   ____________________________ 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: de Raad van Toezicht en de directie van de Dierenbescherming 
 
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2011 van de Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de 
geconsolideerde balans per 31 december 2011, de geconsolideerde staat van baten en lasten 
over 2011 en het geconsolideerde kasstroomoverzicht met de toelichting, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.   
 
Verantwoordelijkheid van de Directie  
De Directie van de Vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). De Directie is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de 
geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening 
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen 
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-
inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 
opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 
redelijkheid van de door de Directie van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren per 
31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 
 
Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
Den Haag, 3 oktober 2012  
 
KPMG ACCOUNTANTS N.V.  
 
J.A.A.M. Vermeeren RA 
 
 
 



Dierenbescherming
Postbus 85980
2508 CR Den Haag
Giro 25685
Bank 1390.58.362
T 088 - 811 30 00



Bijlage 2: publieksverslag



Samen werken  
aan dierenwelzijn
Publieksverslag 2011-2012



dierenbescherming
Postbus 85980
2508 CR Den Haag
Giro 25685  
Bank 1390.58.362
T 088 - 811 30 00

Stichting landelijke  
inspectiedienst
dierenbescherming (lid)
Postbus 84051
2508 AB Den Haag

meldnummer  
dierenmishandeling
144

de organisatie in 2011 
• Oprichtingsjaar: 1864
•  Achterban (leden, donateurs,  

vrijwilligers, medewerkers):  
ca. 200.000

• Aantal LID-inspecteurs: 15
•  Aantal meldingen van dierenleed  

bij de meldkamer: 6.317  
Hiervan werden afgehandeld: 
- 2.148 door de LID  
- 3.964 door afdelingsinspecteurs 
-  205 door andere partijen  
(zoals bijvoorbeeld de politie)

inHOUd
H1. De Dierenbescherming staat sterk    4
H2. Wat we hebben bereikt   6
H3. Het werk van de regionale afdelingen 13
H4. Onze partners 15
H5. Zo zijn we georganiseerd 17
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VOOrwOOrd
Voor de dierenbescherming was 2011 een 
gedenkwaardig jaar dat niet ongemerkt voorbij  
is gegaan. niet alleen maatschappelijk, maar  
ook op het gebied van dierenwelzijn zijn er grote 
stappen gezet. 

Denk aan de komst van een dierenpolitie. Die heeft gevolgen voor 
de inrichting van onze eigen organisatie, maar is ook een stap voor-
waarts voor dierenwelzijn. ‘Waar het om moet gaan, is dat de dieren 
er beter van  worden’, heb ik steeds gezegd. Dankzij die insteek is 
het gelukt de dierenpolitie tot meer dan de nachtmerrie van dieren-
beulen te maken. 

In dit verslag leest u ook over de andere – mooi én trieste – zaken 
die in 2011  hebben gespeeld en waarbij wij ons met overtuiging 
hebben ingezet voor dieren welzijn. Een voorbeeld is ons Beter 
 Leven kenmerk, waarmee miljoenen dieren in de vee-industrie een 
beter leven is gegeven. Denk ook aan de bijna 50.000 honden  
en katten die we in onze asielen hebben opgevangen. Die getallen 
laten zien hoe belangrijk de Dierenbescherming is.

Toen de Dierenbescherming anderhalve eeuw geleden werd 
 opgericht, was er niets geregeld om het welzijn van  dieren te garan-
deren. Nu hebben dieren een wettelijk erkende eigenwaarde, dankzij 
onze organisatie. Dat betekent niet dat ons land ‘af’ is wat betreft de 
manier waarop wij met dieren omgaan. Integendeel; die met moeite 
bevochten wettelijke erkenning van de eigenwaarde van dieren 
 vervalt in de mogelijke nieuwe Wet natuurbescherming. Gaat die door, 
dan doen we een stap terug in de tijd. De komende jaren moeten wij 
waken dat dieren niet de dupe worden van de economische crisis: 
 dieren klagen niet als op hun welzijn wordt beknibbeld. 

Kortom, er is nog een hoop werk te verzetten. Ook binnen de 
 Dierenbescherming verandert er veel. We gaan met onze tijd mee 
door verder te professionaliseren. Gelukkig geven de resultaten die 
wij in 2011 hebben behaald vertrouwen in de toekomst – voor ons 
en voor de dieren! Oordeel zelf door dit verslag van een jaar lang 
dieren beschermen op uw gemak door te nemen.

Ik wens u veel leesplezier!

Frank Dales
Algemeen directeur Dierenbescherming
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H1
de dierenbeScHerming 
Staat Sterk

de dierenbescherming is met een achterban van bijna 200.000 mensen (leden, 
donateurs en vrijwilligers) de grootste organisatie in nederland die opkomt voor  
de belangen van dieren. gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild, 
proefdieren: álle dieren kunnen op de professionele en toegewijde inzet van onze 
mensen rekenen. Ons doel is een diervriendelijke maatschappij waarin mens en dier 
in harmonie met elkaar leven.

waar de dieren op kunnen rekenen
•  Hulp geven aan dieren is een van onze belangrijkste taken. 

Zo worden jaarlijks tienduizenden dieren opgevangen en 

verzorgd in de asielen. Voor al deze dieren wordt  vervolgens 

een nieuwe baas gezocht. 

•  Ook de dierenambulances zijn onontbeerlijk voor de hulp 

aan dieren. Bemand door vrijwilligers helpen en vervoeren 

zij jaarlijks duizenden dieren: honden en katten, maar ook 

kleine in ’t wild levende dieren, zoals  vogels en egels.

•  Naast hulp aan dieren is toezicht op dierenwelzijn een 

 belangrijke taak. De Landelijke Inspectiedienst Dieren

bescherming (LID) is een zelfstandige stichting die het 

 welzijn van dieren in de dagelijkse praktijk zoveel mogelijk 

probeert te verbeteren en te waarborgen. Daarbij maakt de 

LID onder meer gebruik van door de overheid toegekende 

opsporings en toezicht houdende bevoegdheden. 

De LID voert het grootste deel van zijn taken uit naar aan

leiding van meldingen die via het overheidsnummer 144 

door het publiek worden gedaan. Op basis van de beschik

bare informatie wordt besloten of de melding wordt 

 afgehandeld door de dierenpolitie of door de LID.

•  Alle vrijwilligers van de Dieren bescherming helpen mensen 

en dieren die in de problemen zijn gekomen, of dreigen te 

komen. Zij zorgen ervoor dat de situatie verbetert of dat die 

voor de dieren in elk geval niet verslechtert. Als dat niet lukt 

of als de situatie te ernstig is, leggen ze contact met de 

 politie of de LID. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren  

van de Dierenbescherming! Dankzij hen kunnen we alert 

reageren als  dieren in de knel zitten of dreigen te komen. 

•  We besteden ook veel aandacht aan voorlichting en 

 educatie. Want als je weet hoe je met een dier moet 

omgaan of beseft waaraan je begint als je een huisdier 

neemt, dan is er al een wereld gewonnen.

•  Minder zichtbaar, maar net zo urgent, is ons lobbywerk. 

Door beleid mede vorm te geven en te beïnvloeden werkt  

de Dierenbescherming hard aan verbetering van beleid en 
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wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. We doen dat op 

gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, maar ook 

internationaal, onder andere via ons lidmaatschap van de 

Eurogroup for Animals.

•  Verder strijdt de Dierenbescherming al vele jaren voor 

 betere leefomstandig heden voor proefdieren en dieren 

in de bioindustrie. 

duizenden vrijwilligers
Katten verzorgen in het dierenasiel, op de dierenambulance 

rijden, zwerfkatten vangen, een kraam bemannen, een 

 regionale  afdeling besturen, een activiteit met de Kids for 

 Animals verzorgen… Het is allemaal werk van duizenden 

 vrijwilligers die zich  belangeloos voor dieren inzetten.  

De Dierenbescherming is trots op al deze vrijwilligers;  

zonder hen zou het werk niet gedaan kunnen worden. 

zonder overheidssubsidie
Hoe wordt het werk van de Dierenbescherming gefinancierd? 

Die vraag wordt vaak gesteld. Het antwoord is: in eerste 

 instantie door onze leden! Dankzij hun steun kunnen wij ons 

werk doen. Verder krijgt de Dieren bescherming jaarlijks een 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en kunnen wij 

 gelukkig rekenen op schenkingen, donaties en nalatenschap

pen van allerlei mensen en bedrijven die ons werk belangrijk 

vinden. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, is de 

Dieren bescherming geen overheidsinstelling. Wel betalen 

gemeenten een (wettelijk verplichte) bijdrage voor het opvan

gen van zwerfdieren. Die gemeentelijke bijdrage voor gemid

deld twee weken opvang schiet echter tekort. Katten blijven 

bijvoorbeeld  gemiddeld vier tot zes weken in de opvang. 

 Daarom financiert de Dierenbescherming het opvangwerk 

jaarlijks met zo’n vijf miljoen euro. 

Een streven van veel regionale afdelingen van de Dieren

bescherming is om met gemeenten betere afspraken te maken 

over hun bijdrage. Maar ook als dat lukt, zijn de bijdragen van 

onze leden en donateurs nog steeds onmisbaar. Dierennoodhulp 

is immers zo veel meer dan alleen het opvangen van zwerfdieren. 

zo begon het
In 1864 werd de ’s Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescher

ming van Dieren opgericht. De eerste doelstellingen waren 

onder meer het afschaffen van trekhonden, het verbeteren 

van de leef en werkomstandigheden van paarden, een verbod 

op het couperen van oren en staart bij honden en paarden, en 

betere slachtvoorschriften (o.a. verplichte verdoving). In 1877 

besloot een aantal lokale groepen samen te werken in een lan

delijke vereniging. De naam werd veranderd in Nederlandsche 

Vereeniging tot Bescherming van Dieren. 

In 1875 telde de Vereniging zo’n 2.000 leden; inmiddels is  

dit aantal gegroeid tot bijna 200.000 leden, donateurs en 

 vrijwilligers.

wetten voor bescherming van dieren 
Vanaf het ontstaan van de Dierenbescherming was beïnvloe

ding van de overheid een belangrijke taak. Via de wet konden 

dieren immers écht beschermd worden. Op 5 juni 1875 kwam 

een eerste wet tot stand waarin iets voor dieren werd geregeld: 

de Wet tot vaststelling van bepalingen bij het voor komen van 

hondsdolheid. In die wet stond onder meer dat het opzettelijk 

mishandelen van hond of kat strafbaar was.

Vijf jaar later volgde de Wet tot bescherming van diersoorten 

nuttig voor landbouw en houtteelt. Daarin kregen enkele zoog

dieren en vogelsoorten officiële bescherming. In 1886 kwam er 

een nieuw artikel (254) in het Wetboek van Strafrecht, waar

mee dierenmishandeling een misdrijf werd. Zo kregen alle 

 dieren een vorm van wettelijke bescherming. 

Van veel latere datum zijn de eerste Wet op de dierenbescher

ming (1961), de Gezondheids en welzijnswet voor dieren (1992) 

en de Flora en faunawet (1998). De Dierenbescherming heeft 

grote invloed gehad bij de totstandkoming van deze drie 

belangrijke wetten. In 2011 is er een concept opgesteld voor een 

nieuwe Wet natuur, waarin ook veel zaken worden geregeld –  

of juist niet worden geregeld – die invloed hebben op dieren

welzijn. Op dit concept heeft de  Dierenbescherming stevige 

kritiek geleverd. Of de wet wordt aangepast of zelfs wordt inge

voerd, is sinds de val van het kabinet in mei 2012 niet duidelijk.

Tineke Vos, coördinator Dierenambulance Zeeuws-  
Vlaan deren: “Ik doe heel veel verschillende dingen: de roos-
ters maken, ervoor zorgen dat de ambulance niet voor niks 
rijdt, contacten leggen met dierenartsen, katten verzorgen 
die binnenkomen. Die diversiteit maakt het heel leuk. Maar 
het allerleukst vind ik het als ik een gevonden hondje of 
poes weer met z’n baasje kan herenigen. Dan ben ik heel 
gelukkig en denk ik bij mezelf: Hier doen we het nou voor!”

‘Hier dOen we Het nOU VOOr!’
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H2
wat we  
Hebben  
bereikt  

Voor de dieren in nederland was 2011 een memorabel jaar. bijvoorbeeld door de 
komst van de dierenpolitie, het tv-programma dierenbeschermers en albert Heijn  
die al het reguliere varkensvlees in haar schappen verving door varkensvlees  
met een ster van het beter leven kenmerk van de dierenbescherming. maar er 
gebeurde veel meer. 

meer welzijn voor paarden en pony’s
Omdat een groot deel van meldingen over dierenleed paarden 

en pony’s betreft, presenteerde de Dierenbescherming in januari 

2011 een voorstel voor wetgeving om misstanden in de paarden

houderij aan te  pakken en het welzijn te verbeteren: het 

 conceptPaardenbesluit. In het besluit pleit de Dieren

bescherming voor wetgeving en een diploma voor paarden

houders. Met het diploma toont de houder aan over voldoende 

kennis te beschikken om paarden te kunnen houden. Het 

 Paardenbesluit gaat verder in op zaken als verzorging, transport 

en huisvesting van paarden. Zo mogen paarden niet aangebon

den worden gehouden en moeten dieren die buiten staan altijd 

kunnen schuilen. Een deel van onze voorstellen is door de paar

densector overgenomen in een eigen paardenwelzijnsplan.

Stop het doden van muskusratten 
De muskusrat – die eigenlijk geen rat is, maar familie van de 

bever – is niet erg geliefd in ons land. Al gravend beschadigt 

hij de dijken en oevers. Daarom wordt hij bestreden, en dat 

gaat er niet erg diervriendelijk aan toe. Jaarlijks verdrinken er 

tienduizenden dieren in klemmen en vallen die onder water 

staan. De Dierenbescherming komt in actie en stelt in samen

werking met Bont voor Dieren en Faunabescherming in 

 februari 2011 het Muskusrattenrapport op: een oproep om  

het doden van muskusratten te stoppen, en een overzicht van 

diervriendelijke alternatieven om dijken en oevers te bescher

men tegen schade door muskusratten. 

Het rapport is verstuurd naar waterschappen, provincies en 

andere belanghebbenden. Duizenden mensen steunden dit 

initiatief. Naar aanleiding van het rapport heeft de Unie van 

Waterschappen een veldproef  toegezegd om een alternatieve 

manier van bestrijden te onderzoeken. De Dieren bescherming, 

Bont voor Dieren en de Faunabescherming helpen met de 

voorbereiding. 

Omroepcode tegen dierenleed
Tientallen boze reacties komen binnen bij de Dierenbescher

ming als in het RTL5programma Echte meisjes in de jungle een 
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kip wordt geslacht. Er volgen meerdere klachten over inci

denten bij andere omroepen. De Dierenbescherming stelt 

 vervolgens een omroepcode op met als doel omroepen op hun 

verantwoordelijkheid te wijzen. Hierin staat onder meer dat 

opnamen van dieren in principe alleen in hun natuurlijke 

omgeving worden gemaakt, dat dieren niet mishandeld of 

gedood mogen worden, dat zij geen stress mogen ervaren en 

met respect behandeld moeten worden. De omroepcode is 

ondertekend door negen omroepen: AVRO, TROS, VPRO, KRO, 

IKON, NTR, HUMAN,  Boeddhistische Omroep en Joodse 

Omroep. De Dierenbescherming blijft bij andere omroepen 

aandringen om de omroepcode eveneens te ondertekenen. 

Sponsorloop voor vergeten dieren 
Zeshonderd enthousiaste wandelaars doen op 19 en 26 juni 

2011 mee aan de eerste  Vergeten Dieren Tocht, een sponsor

loop in een aantal natuurgebieden van Nederland. Daarmee 

vragen zij aandacht en steun voor vergeten dieren: verwaar

loosde en mishandelde dieren, dieren in de veeindustrie en 

proefdieren. De sponsorloop vindt in 2012 weer plaats. 

een beter leven voor tien miljoen dieren
Dankzij het Beter Leven kenmerk van de  Dierenbescherming 

hebben naar schatting al zo’n tien miljoen dieren in de vee

industrie een beter leven gekregen sinds de introductie van 

het kenmerk in 2007. Halverwege 2011 heeft supermarktketen 

Albert Heijn het reguliere varkensvlees in al haar filialen 

 vervangen door varkensvlees met een ster van het Beter Leven 

kenmerk. Circa 150 varkenshouders hebben hiervoor de 

 houderijomstandigheden aangepast; jaarlijks geeft dit een 

miljoen varkens een beter leven. Het sterrenvarkensvlees dat 

in de schappen van Albert Heijn ligt, is afkomstig van vlees

producent VION Food Group. Nog steeds sluiten nieuwe produ

centen zich bij het kenmerk aan. Zo heeft Unox in 2011 een 

rookworst geïntroduceerd die twee sterren krijgt van het Beter 

Leven kenmerk. Varkens die gebruikt worden voor dit product 

hebben bij leven meer ruimte, krijgen een dikke laag stro en 

een overdekte uitloop. En sinds 4 oktober (Werelddierendag)  

is bij de restaurants van La Place een kindermenu verkrijgbaar 

met een biologische knakworst met drie sterren van het  

Beter Leven kenmerk. La Place wil kinderen en ouders 

 bewuster maken van dierenwelzijn en het leven van dieren in 

de  veeindustrie verbeteren. Inmiddels is al 41 procent van de 

mensen in Nederland bekend met het Beter Leven kenmerk 

van de Dierenbescherming. 

gered en opgevangen 
In 2011 vangen we in onze asielen bijna 50.000 honden en 

 katten op. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als de jaren 

 daarvoor. Voor maar liefst 85 procent vinden wij binnen een 

redelijke termijn een nieuw thuis. Ook konijnen, hamsters, 

cavia’s en kippen worden in onze asielen opgevangen en zo 

mogelijk wordt een nieuw thuis voor ze gevonden. In 2011 

bestaat Het Knaaghof in Den Haag – opvangcentrum speciaal 

voor knaagdieren en konijnen – één jaar. Een dergelijk 

 opvang centrum blijkt een succes. In een jaar tijd werden ze 

overspoeld met konijnen, hamsters, muizen en tamme ratten 

die bijvoorbeeld gedumpt waren in het park of bij het vuilnis 

waren gezet. De meeste dieren vonden een nieuw thuis. Voor 

in het wild levende dieren in nood, zoals egels, konijnen, 

 herten en vogels, zijn speciale opvangcentra.

de collecteweek
Net als in voorgaande jaren gaan in de week voorafgaand aan 

dierendag (4 oktober) zo’n 35.000 vrijwilligers de straat op om 

te collecteren voor de Dierenbescherming. De inkomsten uit 

de collecte zijn belangrijk voor ons werk; we zijn dan ook 

dankbaar dat al deze mensen hun vrije tijd willen besteden 

aan het helpen van de dieren. De opbrengst van de collecte 

van 2011 is x 1.274.607,77. 

Erik Kieftenburg, manager Vlees, 
 Gevogelte, Vis and Vegetarische 
 pro ducten Albert Heijn: “Ondanks dat ik 

eindverantwoordelijk ben voor vlees, kip én vis, en daarmee 
feitelijk ‘de grootste slager van Nederland’ ben, is dieren-
welzijn héél belangrijk voor me. Het consumeren van vlees 
staat wat mij betreft niet ter discussie; de omstandigheden 
waaronder de dieren worden gefokt en geslacht wél. Dat 
kan in mijn optiek beter. Daaraan dragen wij als Albert Heijn 
graag ons steentje bij, onder andere door het Beter Leven 
kenmerk in ons assortiment op te nemen. Het Beter Leven 
kenmerk vind ik een  prima initiatief. Het heeft niet alleen 
commerciële organisaties in beweging gebracht, maar  
ook de consument bewust  gemaakt van zijn invloed op het 
aanbod in de schappen.”

‘Het beter leVen kenmerk Heeft cOmmer-
ciële OrganiSatieS in beweging gebracHt’
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lid ondersteunt dierenpolitie
In 2011 wordt de dierenpolitie ingevoerd. Een ontwikkeling die 

de Dierenbescherming toejuicht. Hoe meer dieren in nood 

geholpen kunnen worden, hoe beter. Omdat de handhaving 

van wetten om dieren te beschermen al jarenlang tekortschiet, 

heeft de Dieren bescherming een eigen ‘dierenpolitie’: de 

 Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De  vijftien 

beroepsinspecteurs van de LID hebben speciale bevoegdheden 

om op te treden bij meldingen van dierenleed. Na de invoering 

van de dierenpolitie veranderen de activiteiten van de LID; 

 meldingen kunnen nu 24 uur per dag gedaan worden bij het 

meldnummer ‘144, red een dier’ en komen niet meer binnen 

bij de LID. Alle meldingen van dierenleed worden vervolgens in 

eerste instantie onderzocht door agenten van de dierenpolitie. 

Wanneer nodig maken zij procesverbaal op (strafrecht). De 

 LIDinspecteur ondersteunt de  dierenpolitie hierbij met specifieke 

kennis van de vaak ingewikkelde wetgeving. De  LIDinspecteur 

kan verder bestuursrecht toepassen. Dat houdt in dat de situatie 

voor de dieren ter plekke verbeterd moet worden. In extreme 

gevallen kan de LID de dieren bij een eigenaar weghalen. 

De toezichthoudende bevoegdheden van de LID zijn sinds  

de komst van de dierenpolitie uitgebreid: een inspecteur  

kan nu ook zónder melding zaken onderzoeken. De Dieren

bescherming en de LID hebben veel tijd en energie gestoken  

in de opstart van de dierenpolitie. Ook de opleiding van de 

inmiddels 125 actieve agenten is verzorgd door LIDinspecteurs.  

De samenwerking verloopt goed en het meldnummer 144 is 

bekend bij het publiek. Dit heeft ertoe geleid dat maar liefst 

twee keer zoveel meldingen van vermoeden van verwaarlozing 

en mishandeling van dieren worden verwerkt. Sinds de val  

van het kabinet in mei 2012 is het voortbestaan van de dieren

politie echter onzeker. De Dierenbescherming voert direct een 

 campagne met paginagrote advertenties om de politiek duide

lijk te maken dat de dierenpolitie moet blijven, in welke vorm 

dan ook. Het gaat immers om de dieren; zij mogen niet de 

dupe zijn van politiek getwist. 

een dierenambulance uit een nalatenschap 
Op 14 april 2011 werd in het Friese Olde berkoop een bijzon

dere dierenambulance gepresenteerd: de Kids for Animals 

dierenambulance, gefinancierd uit een nalatenschap. Een 

mevrouw uit Oldeberkoop heeft een belangrijk deel van haar 

vermogen aan de Dierenbescherming nagelaten. Haar geld 

wordt beheerd door een bewindvoerder, met wie relatie

beheerder van de Dierenbescherming Wim Koedijk af en toe 

spreekt over projecten die geschikt zijn om te financieren. Dit 

was er één van: een Kids for Animalsdierenambulance. Het is 

een gewone dierenambulance, maar hij wordt vooral ingezet 

voor educatie over dieren. Scholenvoorlichters rijden met de 

Relatiebeheerder Wim Koedijk staat iedereen die  
meer  informatie wil over schenken of nalaten aan de 
 Dieren bescherming graag persoonlijk te woord. 
T 088 811 3066
E schenken@dierenbescherming.nl
www.dierenbescherming.nl/schenken

ScHenken en nalaten
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ambulance langs scholen in het land om er demonstraties 

mee te geven. De dierenambulance blijkt een aansprekend 

middel te zijn om kinderen te leren over de omgang met 

dieren en over de Dierenbescherming.  De nalatenschap van 

de mevrouw uit  Oldeberkoop maakt dit allemaal mogelijk. 

minder zwerfkatten door tnr 
Een (zwerf)poes kan twee of drie keer per jaar een nest met 

meerdere jongen krijgen, waardoor het aantal zwerfkatten in 

een gebied snel kan toenemen. Met dierenleed en overlast tot 

gevolg. Daarom past de  Dierenbescherming de TNRmethode 

toe. TNR staat voor de Engelse woorden Trap,  Neuter and Return. 

Ofwel: Vangen, Steriliseren/Castreren en Terugplaatsen.  

Het is een effectieve methode om het aantal katten op straat 

op diervriendelijke wijze beheersbaar te maken. Afdelingen 

van de Dierenbescherming slagen er in 2011 gezamenlijk in 

om 4.944 volwassen zwerfkatten te behandelen volgens de 

 TNRmethode. Daarnaast zijn 3.293 kittens opgevangen en 

gesocialiseerd, en zijn er baasjes voor ze gevonden. Zij hoeven 

hun leven niet op straat door te brengen. Zie ook pagina 10.

dierenbeschermers op televisie 
In het tvprogramma Dierenbeschermers, dat in 2011 op 

 televisie is, is voor een breed publiek te zien wat de Dieren

bescherming doet op het gebied van dierennoodhulp. En hoe 

belangrijk het werk is dat onze duizenden vrijwilligers en 

medewerkers elke dag doen. Elke aflevering belicht meerdere 

aspecten van het werk van de Dierenbescherming. Het 

 programma is door ongeveer 750.000 huishoudens bekeken.

asiel van de toekomst:  
het dierenbeschermings centrum
Op 14 oktober 2011 start in Amersfoort de bouw van het  

eerste Dierenbeschermingscentrum. Dit innovatieve en duur

zame centrum wordt een opvanglocatie waarin de Dieren

bescherming strenge dierenwelzijns eisen wil realiseren. Het 

centrum wordt tevens een belangrijke plek voor opleidingen en 

andere maatschappelijke activiteiten die laten zien hoe belang

rijk dieren voor mensen zijn (en andersom). De dieren in het 

 Dierenbeschermingscentrum krijgen aanzienlijk meer ruimte 

dan wettelijk is voorgeschreven. De dieren krijgen zo minder 

stress en meer beweging, en er is minder kans op uitbraak van 

ziektes. In het ontwerp is rekening gehouden met het milieu 

en de omgeving waarin het staat. Zo is de opvang deels onder

gronds om geluidsoverlast terug te brengen en wordt het pand 

verwarmd door middel van biomassa in plaats van aardgas. 

Naast dit Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort worden de 

komende jaren nog meer Dierenbeschermingscentra gebouwd. 

ik-zoek-baas
Ruim tweeduizend asieldieren hebben sinds de start in mei 

2009 een baasje gevonden via www.ikzoekbaas.nl: elf dieren 

per dag! De honden, katten, konijnen en knaag dieren die 

 worden aangeboden op de website zijn inmiddels door ruim 

250.000 mensen vijf miljoen keer bekeken. Inmiddels 

plaatst 90 procent van de door de Dieren bescherming erkende 

asielen zijn dieren op de website, die dagelijks nieuwe dieren

advertenties aanbiedt. In 2011 wordt aan het publiek extra 

voorlichting gegeven over ikzoekbaas.nl, om nóg meer mensen 

te  wijzen op de asieldieren op deze website. 

wet dieren: een kleine stap vooruit 
In mei 2011 neemt de Eerste Kamer de Wet dieren aan. Deze 

nieuwe wet, die onder meer de Gezondheids en welzijnswet 

voor dieren (Gwwd) gaat vervangen, treedt vermoedelijk per  

1 januari 2013 in werking.  Tijdens de behandeling van de 

 conceptwetsvoorstellen heeft de Dierenbescherming zich 

steeds kritisch opgesteld. De nieuwe wet zou bij het bescher

men van dieren en dierenwelzijn minstens het niveau van de 

Gwwd moeten behouden, maar eigenlijk een stap verder 

 moeten gaan. Ook hebben we actief en herhaaldelijk gepleit 

voor het opstellen van goede uitvoeringsregelgeving. Met 

resultaat, want dankzij dit pleidooi komen er waarschijnlijk 

aangescherpte regels over het doden van (huis)dieren en 

 dierenmishandeling. Mede door inspanning van de 

Ellis Rogier, inspecteur Landelijke Inspectiedienst 
 Dierenbescherming (LID): “Door mee te doen aan het 
 tv-programma Dierenbeschermers wilde ik laten zien welke 
wantoestanden er met dieren in Nederland voorkomen. Het 
programma geeft een kijkje in de keuken van de Inspectie-
dienst; een professionele dienst met vijftien districtsinspec-
teurs en een heleboel vrijwillige afdelings inspecteurs. Het 
werk is emotioneel zwaar; ik zie veel dierenleed. Daarnaast 
krijg je als inspecteur de nodige bagger over je heen.  
Door de jaren heen ben ik eraan gewend geraakt, maar er 
zijn altijd zaken die me meer raken. In mijn geval geldt dat 
met name voor situaties waarbij  honden betrokken zijn.  
Ik heb er zelf drie, waarvan er twee ook slachtoffer zijn 
 geweest van verwaarlozing en door de LID bij hun vorige 
 eigenaar zijn weggehaald.”

‘ik zie Veel dierenleed’
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 Dieren bescherming erkent de Wet dieren voor het eerst de 

intrinsieke waarde van het dier expliciet als uitgangspunt.

mijn dier is zoek
In 2011 wordt de website www.mijndieriszoek.nl gelanceerd. De 

website helpt bij het terugvinden van huisdieren. Op de website 

staan zoektips en er kan eenvoudig een  poster van het vermiste 

huisdier worden gemaakt. Ook gevonden dieren staan erop.

kids for animals
Kids for Animals is de jeugdclub van de  Dierenbescherming en 

richt zich op kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het doel is kinderen 

op een respectvolle manier te leren omgaan met dieren. Leren 

over dieren en hun gedrag staat daarbij centraal. De Kids for 

Animalsgroepen organiseren allerlei leuke en leer zame activi

teiten voor hun leden. Ook ontvangen de kids een eigen club

blad en hebben ze een website, een tvserie en clubdagen. 

In 2011 krijgen de kids zes keer het magazine Kids for Animals 

en kunnen ze gebruikmaken van les en spreekbeurtpakketten 

en natuurlijk de website. Verder leren ook dit jaar veel kinderen 

van het populaire Dierenbeschermerspel, een educatieve 

 theatershow van Ans en Frans en de educatieve dieren

ambulance. Rond Dierendag wordt een actiepakket aangeboden 

aan 2.000 kindercentra die buitenschoolse opvang aanbieden. 

Verder worden in 2011 tien afleveringen van het tvprogramma 

Kids for Animals in vier rondes veertig keer bij Nickelodeon 

 uitgezonden; de uitzendingen trekken gemiddeld 70 duizend 

kijkers per dag. Door de promotie in Nickelodeon Magazine en de 

dierendagspecial van het programma Supernick komen veel 

meer kinderen op de website kijken. Ook de regionale afdelin

gen van de Dierenbescherming organiseren in het verslagjaar 

weer veel leuke activiteiten voor de kids.

een aantal successen uit voorgaande jaren
Natuurlijk heeft de Dierenbescherming ook in eerdere jaren al 

veel bereikt. Een aantal belangrijke mijlpalen:

•  Jaarlijks krijgt de Dierenbescherming gemiddeld 35.000 

 meldingen binnen over dierenleed. Deze worden allemaal 

afgehandeld door onze medewerkers van de meldkamer. 

Indien nodig wordt er een vrijwillige afdelingsinspecteur of 

een inspecteur van de LID op afgestuurd. 

•  Sinds 1971 hebben ongeveer 80 duizend mensen deel

genomen aan de cursus Gehoorzame Huishond. 

•  De Dierenbescherming realiseerde de volgende verboden: 

  het amputeren van staarten bij lammetjes;

  het couperen van oren, staarten en  andere lichaamsdelen 

van honden en paarden;

 de legbatterij (per 2012);

 de drijfjacht;

  het houden van kalveren in kisten (in heel Europa);

 de vossen en chinchillafokkerij;

  de handel in honden en kattenbont in de EU;

 seks met dieren (2010).

•  Dankzij inspanningen van de Dieren bescherming is de 

 Regeling Agressieve  Dieren (RAD) afgeschaft. Deze regeling, 

die ook wel de ‘Pitbullregeling’ werd genoemd, bepaalde dat 

een aantal rassen vanwege hun vermeende agressie niet 

meer gehouden mochten worden.

•  Om alternatieven voor dierproeven te stimuleren, reiken 

wij jaarlijks de Lef in het Labprijs uit. 

•  We stimuleren het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid door te 

pleiten voor meer wethouders Dierenwelzijn. Inmiddels zijn 

er ruim vijftig wethouders Dierenwelzijn in Nederland. Ook 

hebben vijf burgemeesters dierenwelzijn in hun portefeuille.

•  De Dierenbescherming is door het Agrarisch Dagblad en 

 Distrifood uitgeroepen tot meest invloedrijke organisatie 

in de voedselketen.

blik op de toekomst 
Voor de komende jaren hebben wij een  aantal plannen gefor

muleerd, als stip op de horizon. 

•  Zo wil de Dierenbescherming bereiken dat mensen in 

 Nederland zich bewuster worden van het welzijn van dieren 

in het wild, maar ook verbetering van dierenwelzijn in de 

veeindustrie blijft een speerpunt. Natuurlijk werken we 

hierbij samen met andere organisaties; in deze samenwer

king wil de Dierenbescherming graag de voortrekker zijn. 

•  Verder wil de Dierenbescherming het netwerk van dieren

hulpverlening verbeteren.

•  Op organisatieniveau is kwaliteitsverbetering een thema. 

Doel is om nóg profes sioneler te worden om op een efficiënte 

en effectieve manier nóg meer dieren te kunnen helpen. 

•  Tot slot wil de Dierenbescherming hét kennis en informatie

centrum zijn waar het gaat om het welzijn van dieren. 

Daphne van den Berg (35), coördinator Voorlichting en 
Communicatie bij de afdeling Den Haag: “In onze Kids for 
Animals-werkgroep is een belangrijk uitgangspunt dat een 
activiteit altijd educatief moet zijn. Zo organiseerden we 
laatst een uitstapje naar de hondenschool. De kinderen 
 kregen een spectaculaire demonstratie flyball te zien en gin-
gen daarna zelf aan de slag met gehoorzaamheidsoefeningen 
met de honden van de cursisten. Door de oefeningen leren ze 
veel over hondengedrag en hoe je daarmee omgaat.”

‘de kidS leren zO Veel OVer HOndengedrag’
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we zijn er nog niet...
We zijn trots op onze successen en resul taten, en zien vol 

 vertrouwen de komende jaren tegemoet. Maar we zijn er 

natuurlijk nog lang niet. We hebben nog veel ambities; er zijn 

nog zo veel dieren die béter geholpen kunnen worden. Soms 

zit de wetgeving onze ambities in de weg. Denk aan de dieren 

op internationale veetransporten; bij de grens houdt onze 

invloed op, dat zouden we graag anders zien. Ook op de ille gale 

puppyhandel willen we als Nederlandse organisatie meer grip 

krijgen. Een ander voorbeeld zijn inbeslagnames. Op dit 

moment worden dieren na inbeslagname ondergebracht bij 

opslaghouders; zo is dat bepaald in de wet. De kwaliteitseisen 

die de overheid aan de opslag van dieren stelt, zijn echter te 

laag. Daardoor krijgen de dieren, die vaak verzwakt zijn, niet 

de zorg die zij – naast voer, onderdak en eventueel medische 

behandeling – nodig hebben: extra aandacht, beweging, 

 contact met soortgenoten en soms resocialisatie. Hierin en op 

veel andere terreinen wil de Dierenbescherming de komende 

jaren een flinke verbeterslag maken.
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H3
Het werk 
Van de 
regiOnale 
afdelingen  

Ook op regionaal niveau hebben veel dierenbeschermers zich met hart en ziel 
 ingezet. denk aan het verzorgen van dieren in het asiel, het bemannen van de dieren-
ambulance of het geven van voorlichting. een greep uit de activiteiten van 2011.

dieren-eHbO voor kids in zeist 
Op 21 april 2011 volgen de Kids for Animals van de Dieren

bescherming afdeling Zeist een cursus DierenEHBO bij de 

Dieren dokters Zeist. Leuk én leerzaam. Een van de dieren

artsen legt met behulp van een  diapresentatie uit wat je moet 

doen als een huisdier hulp nodig heeft. Daarna oefenen de 

kids op knuffeldieren en doen een speurtocht. Alle kinderen 

krijgen een leuke oorkonde mee naar huis: ‘Cursus met goed 

gevolg volbracht’.

cadeaus van sint voor asieldieren
Eind november 2011 roept de afdeling OverGelder dieren

vrienden op om Sinterklaas een handje te helpen met het kopen 

van cadeautjes voor asieldieren. Aan die oproep wordt goed 

gehoor gegeven: manden vol speelgoed, voerbakjes, kluiven, 

 ligkussens, kattenmanden en krabpalen worden bezorgd!

afdelingsinspecteurs geslaagd!
Vijftien vrijwilligers ontvangen op 11 december 2011 het 

 diploma Afdelingsinspecteur. In een opleiding van zeven 

 zaterdagen zijn o.a. veterinaire kennis, communicatie en  

(de toepassing van) wetskennis behandeld. De geslaagden  

zijn daarmee volledig klaargestoomd voor hun pittige taak  

als afdelingsinspecteur.  

kfa-dierenambulance on tour
In november bezoekt de dierenambulance van Kids for 

 Animals in twee weken tijd maar liefst acht basisscholen  

en drie bso’s (buitenschoolse opvang). In totaal krijgen  

405 kinderen een demonstratie. Daarna  kunnen ze de spoed

cursus DierenEHBO in de praktijk brengen en uitproberen  

op knuffels. 

Voor de weken 16 en 17 van 2012 staat er een nieuwe tour door 

het land gepland. Een basisschool of bso opgeven kan via 

 kidsforanimals@dierenbescherming.nl. 

Huisdier en vakantie
Waaraan moet je denken als je je huisdier meeneemt op 

vakantie? En hoe vind je een betrouwbaar logeeradres als je kat 

niet mee kan? Welke inentingen heeft je hond nodig als je hem 

meeneemt naar het buitenland? Over deze en andere onderwer

pen geven medewerkers van de Dierenbescherming afdeling 
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Assen e.o. voorlichting op de Vakantiebeurs 2011 van Kampeer

hal De Vrijbuiter in Roden. De stand van de Dierenbescherming 

trekt veel geïnteresseerde aanstaande vakantiegangers. 

530 kg hondenkoekjes en 3.000 dekens
Eind november 2011 wordt de Dierenbescherming benaderd 

door twee organisaties die een bijzondere donatie voor asiel

dieren in gedachten hebben: Beaphar schenkt maar liefst 530 

kg hondenkoekjes en Martinair 3.000 fleecedekens. De dieren 

in de asielen die zich melden als belangstellende zijn hier 

natuurlijk heel blij mee. 

gratis af te halen: vetbollen
Om aandacht te vragen voor de gevolgen van een strenge 

 winter voor in het wild levende dieren, houdt de Dieren

bescherming afdeling Amsterdam tussen 27 december 2011  

en 7 januari 2012 een speciale actie. Amsterdamse dieren

vrienden kunnen een gratis pakketje vogelvoer afhalen, met 

een vetbol, vogelzaad en instructies voor het verantwoord 

 voeren van in het wild levende dieren. Dierenspeciaalzaak 

Dobey stelt de pakketjes belangeloos beschikbaar. 

Verdeeld over heel Nederland steken duizenden vrijwilligers 
en een groot aantal professionals dagelijks de handen uit  
de  mouwen voor de dieren. Ze werken voor de regionale 
 afdelingen, asielen en dierenambulances van of gelieerd aan 
de Dierenbescherming. 
Kijk voor meer informatie op www.dierenbescherming.nl.

in Het Hele land
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H4
Onze 
partnerS  

de dierenbescherming is geen overheidsinstelling en ontvangt geen structurele 
 subsidies. daardoor kunnen wij ten aanzien van de overheid een onafhankelijke 
positie innemen. we kunnen het echter niet alleen. daarom zoekt de dieren-
bescherming altijd samenwerking met andere organisaties: asielen, andere 
 dierenbeschermings- en milieuorganisaties, en commerciële organisaties die 
 dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. een kleine selectie.

landelijk informatiecentrum voor gezelschapsdieren
Het Landelijk Informatiecentrum voor Gezelschapsdieren 

(LICG) geeft onafhankelijke en deskundige voorlichting  

over huisdieren. Het LICG is mede opgericht door de Dieren

bescherming, omdat huisdieren nogal eens ondoordacht 

 worden gekocht en daardoor niet altijd de zorg en aandacht 

krijgen die ze nodig hebben. Door het werk van het LICG 

wordt dit – soms onbedoelde – dierenleed op termijn terug

gedrongen. In mei 2011 organiseert het LICG met steun van de 

Dieren bescherming de ‘Week van het Huisdier’, met aandacht 

voor verantwoorde aanschaf.

pedigree
Hondenvoerfabrikant Pedigree® steunt de Dierenbescherming 

met het Pedigree Adoptie Plan. Sinds 2008 wordt er in dat kader 

jaarlijks een fondsenwervende actie gehouden voor honden in 

opvangcentra. De eerste twee edities van het Plan hebben ertoe 

bijgedragen dat de inrichting van hondenspeelweiden en de 

De Nationale Postcode Loterij is 
sinds 1996 partner van de Dieren-
bescherming. Begin februari 2011 
maakt de Nationale Postcode Loterij 

bekend dat ze de Dierenbescherming de komende vijf jaar 
blijft steunen. Met de steun van de Nationale Postcode 
 Loterij kunnen wij dieren opvangen in onze asielen, 
 dierenambulances inzetten en mishandeling en verwaar-
lozing van dieren beter bestrijden.
Daarnaast ondersteunt de Nationale Post code Loterij de 
Dierenbescherming via haar eigen communicatiekanalen.

natiOnale pOStcOde lOterij

hondenverblijven verbeterd kon worden. De derde editie richt 

zich op de introductie van webcams in asielen. Potentiële baas

jes kunnen een hond thuis bekijken, zodat het dier niet gestrest 
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raakt als bezoekers in het asiel langskomen. Daardoor is de 

kans veel groter dat het dier zijn eigenlijke gedrag vertoont. 

whiskas
Kattenvoerfabrikant Whiskas sponsort de website Mijn Dier  

is Zoek van de Dierenbescherming. De site helpt huisdier

eigenaren om de vermissing van hun dier aan een zo groot moge

lijk publiek kenbaar te maken. Afdelingen en asielen  plaatsen  

er meldingen van gevonden huisdieren. Ook besteedt Whiskas 

aandacht aan www.mijndieriszoek.nl via haar eigen online 

media.  Eigenaren die hun kat weer hebben gevonden, kunnen 

een  Welkom thuispakket aanvragen bij Whiskas.

In 2011 sponsort Whiskas de Dierenbescherming met  

30.000 kattenschuildozen. De schuildoos helpt katten zich 

sneller aan te passen aan de asielomgeving. De doos wordt als 

vervoersmand met de nieuwe eigenaar meegegeven. Whiskas 

levert de dozen eind juni 2011 gratis af bij opvangcentra die ze 

besteld hebben.
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de dierenbescherming is een landelijke vereniging, bestaande uit een 
 Verenigingsbureau, de Stichting landelijke inspectiedienst dierenbescherming 
(lid), zo’n  twintig regionale afdelingen en vele opvangcentra en dierenambulances. 
Onderstaande illustratie geeft weer hoe we zijn georganiseerd.

H5
zO zijn we geOrganiSeerd
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