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De Dierenbescherming werkt stelselmatig, dag in dag uit, aan het realiseren van haar 
hoofddoel: een diervriendelijke samenleving, waarin mens en dier met elkaar in har-
monie leven. Om deze taak optimaal uit te kunnen voeren is een sterke en slagvaardige or-
ganisatie nodig, die middenin de maatschappij staat. In dat kader hebben we de afgelopen 
jaren hard gewerkt aan de omvorming van de Dierenbescherming van ‘een vereniging 
van verenigingen’, bestaande uit (ooit) 140 autonome afdelingen, tot één sterke, centraal 
bestuurde organisatie, bestaande uit twintig grote regionale afdelingen en een landelijk 
bestuurscentrum. Op zaterdag 22 juni nam de Algemene Vergadering een historisch 
besluit om door middel van fusies per 1 januari 2015 te komen tot één vereniging. Een 
belangrijke stap voor de toekomst!

Zeer gelukkig zijn wij met de realisatie en ingebruikname in 2013 van twee ultramoderne 
Dierenbeschermingscentra, te weten in Amersfoort en in Born (L.). Het gaat hier om mul-
tifunctionele centra. Dat betekent dat zij niet alleen zorgen voor de opvang van dieren, 
maar dat zij tevens fungeren als educatie- en voorlichtingscentrum, locatie voor gedrags-
begeleiding, als spoedkliniek en dierenambulancecentrale. Daarnaast is duurzaamheid 
een belangrijk thema, en staat kwaliteit van leven centraal. Mens, dier en natuur ver-
sterken elkaar in de ruime diervriendelijke verblijven. Kortom, deze nieuwe centra bieden 
niet alleen een plek waar dakloze dieren tot rust komen en op deskundige wijze verder 
worden geholpen, ze belichamen ook de Dierenbescherming nieuwe stijl.

Speciale vermelding verdient zeker de campagne tegen het afschieten van zwerfkatten die 
wij rond Werelddierendag voerden. Steen des aanstoots was het feit dat jaarlijks tussen de 
8.000 en 13.000 katten zonder pardon door jagers worden afgeschoten. Het Nederlandse 
publiek reageerde geschokt en actiebereid: in slechts drie weken lukte het ons maar 
liefst 137.123 handtekeningen tegen het afschieten van zwerfkatten te verzamelen. Op 6 
november overhandigden wij dit enorme aantal adhesiebetuigingen aan staatssecretaris 
Sharon Dijksma van EZ. Uiteindelijk resulteerde de actie in een motie van de Partij voor de 
Dieren, waarin zij een afschotverbod eist. Deze motie werd op 12 november 2013 door de 
Tweede Kamer aangenomen. Een uitstekend getimede en uitgevoerde campagne met een 
direct positief resultaat.

In het laatste hoofdstuk van dit verslag treft u een verkort financieel verslag aan. De bron 
van dit verslag is de jaarrekening van de Dierenbescherming over 2013. De financiële 
resultaten betreffen de samengevoegde cijfers van alle entiteiten die in 2013 onderdeel 
waren van de Dierenbescherming. 2013 is afgesloten met een negatief resultaat ter grootte 
van E 612.000. Met name een daling in de toekenning van nalatenschappen heeft tot dit 
resultaat geleid.

In 2014 werkt de Dierenbescherming hard aan het realiseren van de hierboven genoemde 
fusies per 1 januari 2015. De kansen die deze fusies bieden op het vlak van inhoudelijk 
dierbeleid, fondsenwerving en bedrijfsvoering, benut de Dierenbescherming voluit!

Frank Dales, algemeen directeur/ bestuurder

0. Inleiding
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afkortingenlijst

AV:  Algemene Vergadering
BLk:  Beter Leven keurmerk
CBF:  Centraal Bureau Fondsenwerving
DB:  Dierenbescherming
LID:  Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
RvT:  Raad van Toezicht
SMP:  Strategisch Meerjarenplan
VB:  Verenigingsbureau Dierenbescherming
VFI:  Vereniging Fondsenwervende Instellingen
DH&T:  Dierenbeleid, Hulp & Toezicht
C&F:  Communicatie en Fondsenwerving
B&O:  Bestuur en Organisatie
RvA:  Raad van Advies

Projectdefinities

HonD: Hoofdlijnen Ontwerp Naar 1 Dierenbescherming. Opdracht vanuit 
de AV van december 2012 om een adviesvoorstel voor te bereiden voor de 
AV van juni 2013 met betrekking tot een nieuw in te richten centraal gestuur-
de organisatie.

1DB: Project als vervolg op HOND met de opdracht om verdere implemen-
tatie en uitwerking van het Hoofdlijnen Ontwerp gestalte te geven.
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1. Besturen en toezicht houden

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 van de VFI, met de Richtlijn Jaarver-
slaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen, en 
met het CBF-Keur, waarin principes van de Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen opgenomen zijn.
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 de gever de garantie heeft dat zijn geld 
goed en effectief wordt besteed aan de doelstellingen. 
Hiervoor handhaaft de Dierenbescherming de volgende 
voorschriften en regels:
• de wet;
• het Reglement CBF-Keur;
•  de codes en richtlijnen van de VFI, brancheorganisatie 

voor goede doelen;
•  de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen  

(Code Wijffels);
• de RJ 650, Richtlijn voor de jaarverslaggeving;
• statuten en reglementen. 

Conform de Code Wijffels handhaaft de Dierenbescher-
ming de scheiding tussen besturen, uitvoeren en toezicht 
houden. Conform het CBF-Keur leggen het bestuur en de 
RvT jaarlijks een verantwoordingsverklaring af.

1.1 Taken, verantwoording 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. Het bestuur van de landelijke vereniging 
(in de persoon van de algemeen directeur) heeft in de 
uitoefening van goed bestuur de eindverantwoordelijk-
heid; hij hoort het beleid van de Dierenbescherming uit 
te laten voeren, te bewaken en te handhaven, en dient 
daarover verantwoording af te leggen aan de AV. Hij heeft 
daarom de bevoegdheid om bepaalde (goedkeurings)
besluiten te nemen. De meeste daarvan zijn onderwor-
pen aan toezicht vooraf (voorafgaande goedkeuring) 
door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt integraal 
toezicht op het bestuur en op het beleid, alsmede de 
algemene gang van zaken binnen de Dierenbescher ming 

en de daarmee verbonden organisaties. Het toezicht 
(vooraf en achteraf) van de RvT op de bestuurder van de 
landelijke vereniging wordt geregeld in de statuten en 
reglementen van de landelijke vereniging. 

De RvT bestaat uit zeven personen, die worden benoemd 
door de AV op bindende voordracht van de RvT. De leden 
hebben een zittingstermijn van vijf jaar. Een afgetreden 
lid is eenmaal herbenoembaar, mits het desbetreffende 
lid op het moment van herbenoeming (nog) voldoet aan 
de geldende benoemingscriteria.
De directeur geeft leiding aan het VB, de uitvoerende 
‘landelijke organisatie’ van de Dierenbescherming, en 
verricht zijn werkzaamheden op basis van het bestuurs-, 
directie- en managementteamreglement, waarin de 
taken en bevoegdheden van genoemde gremia zijn vast-
gelegd. 

1.2 Verantwoording RvT 
Jaarlijks legt de RvT verantwoording af over de samen-
stelling en hoofd- en nevenactiviteiten van de leden, over 
vergaderingen en belangrijkste besluiten.

Rol Naam Rooster van 
aftreden

Voorzitter Anke Boomsma** Voorjaar 2014 
(herkiesbaar)

Vice-voorzitter Peter Buisman* Najaar 2014 
(niet herkiesbaar)

Leden Taco de Groot ** Voorjaar 2016 
(herkiesbaar)

Peter Kasteleyn* Voorjaar 2014 
(herkiesbaar)

Erna Pieters Voorjaar 2016 
(herkiesbaar)

Dinand Ekkel Najaar 2018 
(herkiesbaar)

Lex Vriesendorp
Benoemd per juni 2014

Voorjaar 2019
(herkiesbaar)

1.3 Hoofd- en nevenfuncties leden RvT

• Anke Boomsma
 Nevenfuncties: 
 - Voorzitter RvT Stichting Wende, Den Haag 

* tevens lid van de auditcommissie
** tevens lid van de renumeratiecommissie
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• Peter Buisman
 Hoofdfunctie: 
 -  Directeur/Eigenaar TDH Consultants BV (Advies, 

Coaching en Training).
 Nevenfuncties: 
 -  Voorzitter van het dagelijks bestuur van Nardus.  

Belangenorganisatie voor Uitvaartverenigingen 
zonder winstoogmerk. Vertegenwoordiging van 450 
uitvaartverenigingen met circa 550.000 aangesloten 
leden.

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

 -  Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van HCC. 
Vereniging van computergebruikers met ruim 75.000 
leden.

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

 -  Voorzitter van Stichting Art-Imaginaire. Non-profit 
organisatie voor opbouw en beheer van een kunst-
verzameling.

 -  Voorzitter van Stichting De Witte Bollen. Non-profit 
organisatie voor beheer van kunst in de buitenruimte 
van Rotterdam-Ommoord.

 Overige activiteiten: 
 -  Auteur en publicist.

•  Taco de Groot 
 Hoofdfunctie:
 - Chief Executive Officer Vastned Retail NV.
 Nevenfuncties:
 -  Gastdocent ASRE/Universiteit van Amsterdam.
 -  Voorzitter van Holland Real Estate Business Club  

(een vereniging van vastgoeddirectieleden en  
entrepreneurs).

 -  Lid en assessor van RICS Netherlands.
 -  Non Executive Member bij MSeven Real Estate LLP te 

London.

• Erna Pieters
 Hoofdfunctie:
 -  Advocaat bij JPR Advocaten te Deventer, eveneens als  

partner/mede-eigenaar.
 Nevenfuncties: 
 -  Bestuurslid De Maatschappij, departement Deventer.
 -  Lid Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor 

Bouwrechtadvocaten.
 -  Vrijwilliger voor Amnesty International, Dieren-

bescherming en de Wereldwinkel.
 -  Bestuurslid Stichting Theaterschip.
 -  Bestuurslid Stichting Club 100.

• Dorien Jongeneel (afgetreden in AV 14-12-2013)
 Hoofdfunctie: 

 - DGA advies- en interim management buro.
Nevenfuncties: 
 -Lid Raad van Toezicht Hersenstichting (2012 - heden).

• Dinand Ekkel
 Hoofdfunctie: 
 -  Lector Natuurlijk Gezond Samen-leven.
 -  Hogeschool Hoofddocent Dierenwelzijn en Dier-

ethiek. 
 Nevenfuncties:
 - Lid Ledenraad Rabobank Flevoland.
 - Lid Raad van Toezicht Stichting Flevolandschap.
 - Lid Raad van Advies IVN Flevoland.
 - Lid Raad van Toezicht Stichting Natuurbeelden.

• Peter Kasteleyn 
 Hoofdfunctie:
 -  Senior organisatieadviseur bij Dubois & Co. Register-

accountants.
 Nevenfuncties:
 - Lid redactie Controllersjournaal.
 - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Maatvast.

1.4 vergaderingen 

Raad van Toezicht
De RvT heeft in 2013 negenmaal vergaderd. De alge-
meen directeur/bestuurder, de bestuurssecretaris en de 
manager Finance & Control zijn bij de vergaderingen 
aanwezig geweest. Eén dag hebben de leden van de RvT 
een zogenoemde beleidsdag en zelfevaluatie gehouden. 
Er zijn geen nieuwe RvT-leden geworven in 2013. Voor de 
RvT-functie met aandachtsgebied organisatieontwikke-
ling is eind 2013 een vacature ontstaan. Begin 2014 
wordt een nieuw lid geworven.

De RvT heeft in 2013 haar aandacht gericht op de 
waarborging van de continuïteit van de Dierenbescher-
ming door onder andere op termijn de scheiding tussen 
besturen en toezicht houden helderder te maken en 
de dagelijkse bedrijfsvoering en het toezichtsmodel te 
vereenvoudigen. De RvT richt zich hierbij op de ontwik-
keling naar één rechtspersoon, met één jaarrekening, 
één jaarverslag, één verantwoordingsverklaring en heeft 
dit in de besluitvorming richting de AV ondersteund. 
Daadwerkelijk één krachtige Dierenbescherming, die 
klaarstaat voor de dieren die dat nodig hebben, die 
voldoende financiële middelen verwerft voor dit doel en 
die elke euro efficiënt benut. Het in control komen en 
het bijbehorende governance-model hebben vervolgens 
specifieke aandacht van de RvT gehad. De RvT heeft 
hierover veel gesprekken met de bestuurder gevoerd en 
volgt de vorderingen van de projecten en programma’s 
nauwlettend.
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Naast dit belangrijke thema Control en Governance en 
de gebruikelijke lopende zaken, zijn de volgende beslui-
ten genomen c.q. activiteiten uitgevoerd:
•  goedkeuren diverse verzoeken vanuit afdelingen en 

stichtingen, onder meer met betrekking tot fusies en 
het verlenen van volmachten aan bepaalde functiona-
rissen;

•  wijziging van de statuten en reglementen SBOZD en 
LID;

•  nadrukkelijke aandacht voor financiën: samen voe-
gings proces begroting 2013, begrotingsproces 2014 
en jaarrekening 2012 en de voorgestelde mutaties in 
bestemmingsreserves en –fondsen;

• wijziging van het Klachten- en geschillenreglement;
•  goedkeuren van de stukken over 1DB, met inacht- 

  ne ming van gemaakte opmerkingen in zowel de 
voltallige RvT, de Audit Commissie en de Remuneratie-
commissie. De RvT keurde tevens de begroting voor  
het project 1DB goed. 

1.5 Commissies

De RvT heeft twee commissies ingesteld.

Auditcommissie 
Als eerste houdt de Auditcommissie (AC) zich bezig met 
de voorbereiding van het toezicht op het bestuur ten aan-
zien van onder andere de inrichting en werking van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen, de finan-
ciële informatieverschaffing vanuit de Dierenbescher-
ming aan belanghebbenden, de naleving en opvolging 
van aanbevelingen en opmerkingen van de accountant, 
en de rol en het functioneren van de interne controle 
van de Dierenbescherming.
De Auditcommissie is in 2013 zeven keer bij elkaar geko-
men en heeft diverse adviezen voorbereid ten behoeve 
van de RvT op het gebied van planning & control en 
financiën.

Veel aandacht is gegaan naar de verbetering van de 
werking van de planning & control-cyclus binnen de 
gehele Dierenbescherming met als doel beter in control 
te komen en een verantwoord financieel beleid te kun-
nen voeren. Hierbij heeft de AC aangedrongen op een 
herstelplan bij de begroting 2013 en adviezen gegeven 
voor tijdige en betrouwbare managementinformatie. 
Ook het proces van de totstandkoming van de jaarreke-
ning heeft in het boekjaar opnieuw veel aandacht van de 
AC gehad. Met de accountant is er, mede op basis van de 
management letter van de accountant, gesproken over 
de Jaarrekening 2012, het samenvoegingsproces en de 
werking van de AO/IB.

Met het oog op het vergroten van de transparantie en de 
duidelijkheid in de besturing, is de AC betrokken bij het 
programma 1DB, organisatieontwikkeling van de Dieren-
bescherming. Aandachtspunten hierbij zijn geweest de 
programmabegroting, de business case en de samenhang 
in de driehoek algemeen directeur, operationeel mana-
ger en concern controller. De AC heeft in 2013 aandacht 
gevraagd voor de bemensing in de controlfunctie, waar-
bij enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. De aanpak 
van SEPA is aan de orde geweest. Tevens heeft de AC zich 
beziggehouden met vraagstukken rondom gelieerde 
instellingen, waarbij het ging om zaken als liquiditeit, 
financiering, aflossing, bestuurlijke aandachtspunten en 
het liëren van instellingen.

Ten slotte heeft de AC gesproken over de tussentijdse rap-
portages en de liquiditeitsontwikkeling. Bovendien zijn 
de verslagen van de penningmeestersoverleggen en de 
vergaderingen van de beleggingscommissie besproken en 
zijn diverse fiscale zaken en ontwikkelingen aan de orde 
geweest.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie adviseert de RvT en bereidt 
tevens besluitvorming in de RvT voor aangaande de vol-
gende onderwerpen: het 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, arbeids-
voorwaarden en overige honorering van het bestuur en 
uitvoeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met 
het bestuur.

De Remuneratiecommissie is in 2013 drie keer bij elkaar 
gekomen en heeft het evalueren van het functioneren 
van de directeur voorbereid en gesprekken gevoerd. Er 
zijn gesprekken gevoerd met de Commissie van Beroep 
en er zijn nieuwe leden daarvoor geworven. Verder is ge-
discussieerd over de wijze van informatievoorziening en 
de adviesrol van RvT bij de werving van de driehoek. Van 
belang is de balans tussen en in de driehoek, richting de 
Rvt en de rol van de RvT als toezichthouder. Verder is de 
procedure opgestart voor de werving van een lid van de 
RvT met als aandachtsgebied organisatieontwikkeling. 

1.6 evaluatie
Voor de leden van de RvT en de algemeen directeur 
worden profielen opgesteld waaraan zij moeten voldoen. 
Dit waarborgt dat het toezicht 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 
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gedefinieerd, te weten: bevlogenheid en deskundigheid, 
leiderschap, managementkwaliteiten en externe relaties /
netwerkkwaliteiten. Per kenmerk zijn competenties 
gedefinieerd 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.

Functioneren van het bestuur c.q. algemeen directeur
Het functioneren van het bestuur c.q. de algemeen direc-
teur wordt jaarlijks uitgebreid besproken en geëvalueerd 
door de Remuneratiecommissie. De uitkomsten van 
de evaluaties worden gebruikt bij de aanscherping van 
ontwikkelpunten en resultaatafspraken. In 2013 heeft 
de algemeen directeur/het bestuur de opdracht om de 
ingezette organisatieontwikkeling te realiseren door 
de interne organisatie te versterken. Daarnaast is het 
realiseren van een duurzame, financieel gezonde organi-
satie een belangrijk aandachtspunt. De RvT is van me-
ning dat de algemeen directeur/het bestuur in voldoende 
mate heeft gehandeld in het kader van bovenstaande 
opdracht.

Zelfevaluatie RvT
Ook de RvT evalueert haar eigen functioneren jaarlijks. 
De RvT constateert dat er sprake is van een onbelem-
merde en open dialoog binnen de RvT en met de bestuur-
der. Er is een goed samenspel van de verschillende 
individuen die ieder met zijn of haar kwaliteiten een bij-
drage levert aan de vergaderingen. Verder zijn afspraken 
gemaakt over verbetering van de incidentele en perio-
dieke informatieverschaffing. Tevens is geconstateerd 
dat de RvT op een actieve wijze toezicht houdt en dat er 
een goede balans is tussen afstand houden en betrokken 
zijn. De uitkomsten van de evaluaties worden gebruikt 
bij de aanscherping van ontwikkelpunten, reglementen 
en dergelijke. 

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 beste-
ding van middelen, zodat effectief gewerkt wordt aan 
het realiseren van de doelstellingen. In het kader hiervan 
worden onderstaande activiteiten uitgevoerd.

•  Meerjarenplan/jaarplannen 
De Dierenbescherming werkt met een meerjarenplan 
(MJP) dat tussentijds verder vorm krijgt in jaarplannen. 
In 2011 is het MJP 2012 – 2015 vastgesteld. Belangrijk is 
om hierin concrete en meetbare doelstellingen te formu-
leren.
Aan de hand van het MJP wordt een jaarplan gemaakt. 
Daarin staat helder omschreven welke activiteiten dat 
jaar worden gerealiseerd. Het MJP wordt vertaald in 
een financiële jaarbegroting, die als leidraad dient voor 
een beheersbare uitvoering van activiteiten. De begro-
ting geeft inzicht in de bestedingen aan de kerntaken 
en de bedrijfsvoering van de Dierenbescherming. Elk 
jaarplan, met bijbehorende 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 
terug gekoppeld aan en besproken in het management-
team. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering beheersbaar 
blijft en dat er, indien nodig, tijdig bijstelling van activi-
teiten en/of budgetten plaatsvindt.

• Verantwoording
De directeur legt per kwartaal verantwoording af aan de 
RvT. Dit betreft zowel een financiële als een kwalitatieve 
verantwoording. In de Auditcommissie worden de kwar-
taalrapportages 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 direc-
teur, de manager F&C en periodiek de externe accoun-
tant 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.

Met de hierboven genoemde verantwoording van beste-
ding van middelen, uitgaande van een MJP, jaarplannen 
en werken in projecten, komt de Dierenbescherming 
steeds meer tot efficiënt en effectief werken. 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 is rekening gehouden in het jaarplan 
2013 en het volgende MJP. Daarnaast is afgesproken een 
managementrapportagesysteem te ontwikkelen, waarin 
nog beter de verbinding kan worden gelegd tussen de 
realisatie van het jaarplan en de begroting.
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Relaties met belanghebbenden
De Dierenbescherming hecht vanaf haar oprichting grote 
waarde aan goede contacten met haar belanghebbenden 
en propageert de dialoog teneinde haar doelstellingen te 
bereiken. Gezien de diversiteit van de organisatie kent de 
Dierenbescherming een groot aantal belanghebbenden, 
die allemaal op een eigen, gepaste wijze worden bediend. 
Goede communicatie - door middel van eigen media 
zoals een ledenmagazine en een website - met iedereen 
die het werk van de Dierenbescherming 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 kun-
nen.

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 een aantal gevallen een afdelings-
blad. Verder ontvangen zij fondsenwervende mailings; 
de frequentie hiervan wordt naar believen bijgesteld. 
Jeugdleden ontvangen viermaal per jaar het Kids for 
Animals clubblad.

•  Donateurs: ontvangen eenmaal per jaar het 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 
laatste ontwikkelingen bij de Dierenbescherming. Ook 
worden social media zoals Facebook en Twitter ingezet 
om deze doelgroep te bedienen.

•  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 Euro-
pees niveau is Eurogroup for Animals (waar de Dieren-
bescherming lid van is) actief; op landelijk niveau is 
een eigen lobbyist actief; op gemeentelijk niveau ope-
reert een medewerker in samenwerking met de lokale 
afdelingen om verbetering van het dierenwelzijn op 
lokaal niveau te bewerkstelligen. 

•  Overheidsinstellingen: Er vindt veel samenwerking plaats 
met overheidsinstellingen, zoals de Dierenpolitie en de 
NVWA. 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.: 
deze doelgroep wordt met name bediend door diverse 
beleidsmedewerkers, die elk op hun eigen beleidster-
rein onder meer overleggen en congressen bijwonen 

en lezingen geven teneinde de standpunten en ziens-
wijzen van de Dierenbescherming voor het voetlicht te 
brengen.

•  Afdelingen: worden geïnformeerd via Extranet, de 
tweewekelijkse digitale nieuwsbrief @penstaartjes, het 
afdelingsmagazine Kop & Staart, een tweewekelijkse 
mailing en de AV’s (en de voorbereidingsoverleggen 
daarvoor). Daarnaast heeft het VB diverse medewer-
kers in dienst die de afdelingen ondersteunen, zoals 
de helpdeskmedewerkers van het Contactcenter voor 
algemene vragen, de medewerker Twinfield voor hulp 
bij het gebruik van het boekhoudpakket, de landelijke 
collectecoördinator voor ondersteuning bij de collecte 
en de medewerkers Bestuur & Organisatie voor onder-
steuning bij het regionaliserings- annex fusieproces.

•  Asielen/ambulances: gelieerde asielen en ambulances 
worden geïnformeerd via Extranet, de tweewekelijkse 
digitale nieuwsbrief @penstaartjes, een aparte asielen-
site 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 
(DH&T) er ook voor algemene vragen van asielen. Voor 
meer beleidsmatige vragen is er de beleidsmedewerker 
Dierenhulp en Toezicht.

•  Melders: melders van verstoord dierenwelzijn melden 
zich bij het meldnummer 144. Voor afhandeling van 
deze meldingen is een procedure.

•  Klagers: volgens de klachtenprocedure van de Dieren-
bescherming kunnen mensen hun klacht indienen bij 
de klachtenbehandelaar – zowel per post als via inter-
net – dan wel de lokale afdelings-/regioklachtencom-
missie. Indien hun klacht ongegrond of niet-ontvan-
kelijk 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 model-
len beschikbaar voor bijvoorbeeld kascommissie-
verslagen, statuten en dergelijke. Daarnaast biedt de 
Dierenbescher ming opleidingen voor vrijwilligers, 
zoals afde lingsinspecteurs en hondentrainers.

•  Medewerkers, zowel landelijk als lokaal: medewerkers 
van het VB en de LID. Betaalde krachten van de lokale 
afdelingen zijn ook bij deze eenheden in dienst. Er vin-
den op verschillende niveaus overlegmomenten plaats, 
zoals in het regio-MT en coördinatorenoverleggen.

•  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 is gegeven aan het optima-
liseren van de omgang met belanghebbenden en dus ook 
aan het principe ‘omgaan met belanghebbenden’. 

Belangenverstrengeling
Er zijn in 2013 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 desbetreffende bestuurders, toezichthou-
ders en/of externe accountant. 

Slotwoord
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, 02 oktober 2014. 

Anke Boomsma
Voorzitter 

Peter Buisman
Vicevoorzitter

Taco de Groot 
lid 

Erna Pieters
lid 

Dinand Ekkel
lid

Peter Kasteleyn
lid 

Lex Vriesendorp
lid
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2. De organisatie

2.1 Domein en beleid 
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 
(de Dierenbescherming) is met circa 122.128 leden, 
duizenden actieve vrijwilligers en 20 lokale afdelingen 
de grootste organisatie van ons land die opkomt voor de 
belangen van alle dieren.
De Dierenbescherming gaat bij haar belangenbehartig-
ing uit van de eigen waarde van het dier, los van de 
nutswaarde die het dier voor mensen bezit. Dieren be-
horen met respect behandeld te worden als zelfstandige 
wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Daar-
naast zijn vooral de gezondheid en het welzijn van het 
individuele dier van groot belang. Met dit uitgangspunt, 
de erkenning van de intrinsieke waarde of eigen waarde 
van dieren, komt de Dierenbescherming actief op voor 
de belangen van alle dieren. Het doel is een diervrien-
delijke maatschappij waarin mens en dier in harmonie 
met elkaar leven. 

2.1.1 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 en ziet het als 
haar missie om dieren te beschermen door het verlenen 
van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïn-
vloeden van de samenleving.

2.1.2 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, bedwel-
men en doden van varkens, runderen, pluimvee, vis-
sen, konijnen, kalkoenen en struisvogels.

•  Dierproeven en biotechnologie, waaronder kloneren,  
genetische manipulatie, xenontransplantatie en  
patentering.

•  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	

2.1.3 Externe oriëntatie
Om haar doelstellingen te bereiken, zoekt de Dieren-
bescherming de dialoog. Zo is zij voortdurend in gesprek 
met overheid, politiek, bedrijfsleven en andere belangen-
organisaties. In die dialoog probeert de Dierenbescher-
ming haar gesprekspartners te overtuigen met argu-
menten gebaseerd op feiten, wetenschappelijke inzichten 
en ethische overwegingen. De Dierenbescherming heeft 
erkende deskundigheid op het gebied van dierenwelzijn. 
Vanuit die deskundigheid stellen wij structurele en haal-
bare oplossingen voor. Zo nodig zet de Dierenbescher-
ming haar mening kracht bij door actie te voeren. Mees-
tal op ludieke wijze, soms wat meer confronterend. 

2.1.4 Interne oriëntatie
De strategische doelen uit het Strategisch Meerjarenplan 
(SMP) vormen de kern van ons werk en ze betreffen het 
effect dat wij met ons werk willen realiseren. 

De Dierenbescherming ontwikkelt haar organisatie om 
zich maximaal voor dierenwelzijn in te kunnen zetten 
en heeft voor 2013 de activiteiten hiervoor benoemd. 
Het professioneel uitvoeren van de kerntaken en van 
bedrijfsvoering van zowel VB als afdelingen in onderlinge 
samenhang staat centraal. De afdelingen dragen er zorg 
voor dat hun bedrijfsvoering op orde is. Het VB heeft, in 
relatie tot de totale vereniging, de rol om te coördineren, 
bewaken, toetsen van en adviseren over de effectiviteit en 
kwaliteit van beleidsuitvoering/-vorming, HRM (inclu-
sief opleiden), bedrijfsprocessen, kennismanagement en 
financiële en bestuurlijke processen. Daarnaast is ook de 
corporate communicatie een belangrijke taak, die zorgt 
voor consistentie in de uitingen, waardoor er een sterk 
merk gecreëerd wordt. Ook wordt door het VB een aantal 
landelijke taken (voorlichting en beleidsbeïnvloeding) en 
diensten voor de afdelingen zoals HRM, Financiën, ICT en 
centrale inkoop vormgegeven.

2.2 organisatievorm
De Dierenbescherming bestaat per eind 2013 uit de 
Landelijke Vereniging, met daaraan gelieerd een aan-
tal stichtingen zoals de LID, Beter Leven kenmerk, en 
twintig regionale verenigingen (afdelingen), met ook 
daaraan gelieerde instellingen zoals asielen en ambu-
lances. In onderstaande organogram wordt met een 
zwarte stippellijn de niet direct stuurbare onderdelen 
van de organisatie weergegeven. Bij steeds scherper en 
veeleisender richtlijnen en regelgeving professionaliseert 
de Dierenbescherming zich verder om haar kerntaken 
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zowel landelijk als regionaal/lokaal optimaal en meer 
uniform te kunnen uitvoeren. Dit wordt mogelijk door 
zich meer te richten op uniforme beleids- en planvor-
ming en het inrichten van de nieuwe, grotere afdelingen 
met een aantal betaalde krachten op cruciale sturings-
functies. Hierdoor kunnen we ook de zeer belangrijke 
drijfveer van onze uitvoeringsorganisatie, “onze vrijwil-
ligers”, beter faciliteren en positioneren om hun werk zo 
optimaal mogelijk tuit te laten voeren.

2.2.1 Planning & Control
Onze Planning & Control Cyclus heeft twee hoofdsporen 
die zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve deel van 

ons beleidsplan dienen te bewaken op een juiste, volledi-
ge en doelmatige uitvoering. Deze hoofdsporen kunnen 
verdeeld worden in ‘Jaarplan tot Jaarverslag’ en ‘Begro-
ting tot Jaarrekening’.
Door jaarplannen zo concreet mogelijk op te zetten 
en daar deelbudgetten aan toe te kennen, kunnen bij 
periodieke rapportage de afwijkingen beter geanalyseerd 
en bewaakt worden. Hiertoe is eind 2013 het instrument 
VIS (Verantwoording Informatie Systeem), dat het con-
trole principe Plan-DO-Check-Act moet faciliteren, deels 
geïmplementeerd. In 2014 moet de verdere organisatie-
brede implementatie gestalte krijgen.
Risicomanagement en kwaliteitsbewaking van het gehele 
proces is van belang om zo veel mogelijk risico’s uit te 

Algemene Vergadering
(AV)

Raad van Toezicht
(RvT)

Bestuurder/
Algemeen Directeur
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Beleid & 
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sluiten en zo de beoogde doelmatigheid en eindresul-
taten te bereiken. De Dierenbescherming onderkent het 
belang van risicobewaking en treft maatregelen door 
een continue verbetering en versterking van de admini-
stratieve organisatie en interne beheersing. Andere aan-
dachtsgebieden zijn juridische zaken, personeelszaken, 
verzekeringen, fraudebewaking, liquiditeitsbewaking en 
bouwrisico. 

2.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Mvo)
Hoewel de Dierenbescherming nog geen MVO-beleid 
heeft geformuleerd, neemt zij 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 werkt op ad hoc basis aan veranke-
ring van MVO binnen de organisatieprocessen.
Zaken als duurzaam inkoopbeleid van energie en dien-
sten, alsook het beheer van een groen wagenpark, beho-
ren tot de aandachtsgebieden. De Dierenbescherming 
heeft tevens een duurzaam beleggingsbeleid, dat sinds 
2010 integraal wordt toegepast en periodiek door een 
externe vermogensbeheerder wordt getoetst. De Dieren-
bescherming gaat op het gebied van dierenwelzijn nog 
een stapje verder door zich te richten op nieuwe markt-
kansen, zoals met het Beter Leven kenmerk, het actief 
creëren van een diervriendelijker veehouderij, stap voor 
stap de productie van dierlijke eiwitten te verduurzamen 
en te lobbyen voor beter dierenwelzijn bij bedrijfsleven 
en politiek. 
Verder is de Dierenbescherming een van de deelnemers 
aan de Eerlijke Bankwijzer en stelt zo bepaalde zaken 
aan de kaak met het oog op een betere keuze door de 

consument. In het kader van de professionalisering van 
de organisatie zal ook een MVO-beleid aan de orde ko-
men.

2.4 Klachtenafhandeling
De Dierenbescherming maakt voor de afhandeling van 
klachten gebruik van een landelijke klachtenprocedure. 
Klachten over de Dierenbescherming die voldoen aan de 
voorwaarden van het “Klachten- en geschillenreglement 
Dierenbescherming” worden conform deze procedure 
afgehandeld. In december 2013 heeft de Algemene Verga-
dering enkele wijzigingen in dit reglement goedgekeurd. 
De belangrijkste wijziging was het integreren van het 
“Reglement klachtenprocedure Stichting Beter Leven 
kenmerk” in het “Klachten- en geschillenreglement 
Dierenbescherming” door middel van een schakelbepa-
ling. De Dierenbescherming neemt klachten serieus 
en ziet deze als een signaal om de bedrijfsvoering waar 
mogelijk verder te verbeteren.

2.4.1 Rapport klachtencoördinator

Afgehandelde klachten
In 2013 heeft de klachtencoördinator van de Dieren-
bescherming 239 klachten afgehandeld die onder het 
‘Klachten- en geschillenreglement van de Dierenbescher-
ming’ vielen. Daarvan waren 67 klachten gegrond (28%). 
Eens per kwartaal wordt normaliter over de klachten-
afhandeling gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. In 
de tabellen hieronder is de verdeling van klachten naar 
organisatieonderdeel en categorieën weergegeven in 
aantallen en percentages.

verDelIng van KlaCHTen Per organIsaTIeonDerDeel (2013)

Organisatieonderdeel Absoluut Procentueel

Dierenbescherming algemeen 5 2%

Landelijke vereniging 96 40%

Regionale afdeling 125 52%

Stichting BLk 1 0%

Stichting LID 12 5%

Totaal 239 100%
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verDelIng van KlaCHTen naar CaTegorIeËn (2013)

Categorieën Absoluut Procentueel

Administratie niet in orde 22 9%

Afhandeling 3 1%

Bedrijfsonderdeel functioneert 
niet 3 1%

Behandelen (zwerf)dieren 6 3%

Behandeling vrijwilligers 7 3%

Beleid (regionale) afdeling 13 5%

Beleid asiel 16 7%

Beleid DB 21 9%

Beleid uitrijden ambulance 2 1%

BOA-klacht 6 3%

Commercieel beleid 57 24%

Communicatie 20 8%

Financieel beleid 3 1%

Gedrag vrijwilliger 10 4%

Melding 23 10%

Plaatsen dier 10 4%

Sfeer/leiding 17 7%

Totaal 239 100%

Leren van klachten 
De Dierenbescherming ziet klachten als een signaal van 
de klant, en probeert er in die zin haar voordeel mee te 
doen. Bij klachten wordt het principe van hoor en weder-
hoor toegepast. Er wordt altijd navraag gedaan bij betrok-
kene over het voorval waarover geklaagd is. Waar nodig 
zal het management naar aanleiding van een klacht 
in gesprek gaan met de desbetreffende medewerker(s) 
en zal de bedrijfsvoering eventueel aangepast worden. 
Indien er sprake is van meerdere klachten binnen een 
bepaalde categorie of over een bepaald organisatieon-
derdeel, wordt bekeken of er procesverbetering mogelijk 
is; hierover geeft de klachtencoördinator waar mogelijk 
advies.

2.4.2 Rapport Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep is in 2013 drie keer bijeengeko-
men. Daarnaast heeft de commissie een hoorzitting 
georganiseerd met de partijen in het enige geschil dat dit 
jaar bij de commissie is aangemeld. Gebaseerd op deze 
hoorzitting, en uitgebreide documentatie omtrent dit ge-
schil, heeft de commissie advies uitgebracht aan de Raad 
van Toezicht. Er zijn in 2013 bij de Commissie van Beroep 
geen klachten aangemeld. 
Vanwege het terugtreden van twee leden van de Com-
missie van Beroep zijn nieuwe leden geworven. Mevrouw 
H.A.H. Stam, die in de Algemene Vergadering van juni 
2013 al benoemd werd tot plaatsvervangend lid van 
de commissie, en mevrouw H.W.M.M. Rieter-Van den 
Bergh werden benoemd tot lid van de commissie in de 
Algemene Vergadering van december 2013. Mevrouw I. 
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Sangster is in dezelfde vergadering benoemd tot plaats-
vervangend lid. De heer B.C. Oudmayer bleef in functie 
als voorzitter van de commissie.

2.5 risico’s en onzekerheden
De Dierenbescherming kent net als iedere organisatie 
risico’s. De Dierenbescherming heeft maatregelen 
genomen de risico’s te minimaliseren en is voldoende in 
staat om risico’s op te vangen als deze zich onverhoopt 
voordoen. Onderstaand lichten wij drie geconstateerde 
kwetsbaarheden van onze organisatie toe.

2.5.1 Fondsenwerving en de markt

Nalatenschappen
De inkomsten uit nalatenschappen fluctueren van jaar 
tot jaar. De laatste tien jaar zijn de fluctuaties naar 
boven en naar beneden groter. Sinds enige jaren heeft de 
organisatie, als gevolg van een lagere gemiddelde waarde 
per nalatenschap, te maken met tegenvallende baten aan 
nalatenschappen. Doordat 60 procent van de nalaten-
schappen uit onroerend goed bestaat, heeft de huizen-
marktontwikkeling daar aanzienlijke invloed op, maar 
dit geeft niet een volledige verklaring voor het tekort. 
Het aantal nalatenschappen bleef in 2013 gelijk aan dat 
van 2012. Analyse wijst uit dat de nalatenschapsmarkt 
weliswaar een groeimarkt is, maar dat steeds meer goede 
doelen zijn actief op deze markt. Het leidt er de laatste 
jaren toe dat notarissen hun cliënten bij het opmaken 
van het testament steeds vaker adviseren om na te laten 
aan drie, in plaats van één goed doel. 
Om haar marktaandeel te behouden, zal de Dieren-
bescherming meer inspanning moeten leveren in een 
concurrerende markt. Als maatregel heeft de organi-
satie in 2013 twee fte’s extra ingezet op het werven van 
nalaten schappen. 
Vanaf 2015 zal een andere begrotingssystematiek ge-
hanteerd worden, waarbij wordt begroot op het laagste 
niveau van wat er de afgelopen vijf jaar is binnengeko-
men aan nalatenschappen minus tien procent. Deze 
maatregel voorziet in het creëren van meevallers in 
plaats van tegenvallers voor wat deze inkomstenpost 
betreft.

Reputatieschade
De Dierenbescherming staat bekend als een betrouw-
baar en solide goed doel, met een uitstekende repu-
tatie. Goede doelenorganisaties kunnen het zich niet 
veroorloven om reputatieschade op te lopen, omdat dit 
zich direct vertaalt in opzeggingen van teleurgestelde 
leden en donateurs. Het beleid is er in de eerste plaats 
op gericht ons werk goed en betrouwbaar te doen en te 

zorgen voor goede werkprocessen en interne afspraken 
en afspraken met onze stakeholders. Daarnaast zijn wij 
transparant over onze financiële positie, de resultaten 
die wij behalen, over onze dilemma’s en over de verbeter-
punten van de organisatie.

Alternatieven lidmaatschap
Het is een al jarenlang durende trend dat Nederlanders 
steeds minder vaak langdurige lidmaatschappen wil-
len aangaan, en liever eenmalig specifieke projecten 
willen steunen. Aangezien de Dierenbescherming een 
vereniging is met een achterban die voornamelijk uit 
leden bestaat, schuilt hierin een risico. Om dit risico 
te beperken worden nieuwe proposities om de Dieren-
bescherming te steunen ontwikkeld en getest, om 
daarmee afhakende en nieuwe doelgroepen aan te 
spreken. 
Voor de jeugddoelgroepen wordt in 2014/2015 een 
nieuwe marketingstrategie ontwikkeld, omdat het steeds 
duurder wordt om betalende jeugdleden te werven, 
waardoor de voorlichtingsdoelstelling voor de jeugd in 
het gedrang komt. 
Daarnaast is er in 2012 focus aangebracht in het vergro-
ten van het marktaandeel in de sociale media. In 2013 
is dit met succes verder uitgebreid. Een andere maatre-
gel betreft het continu bijscholen en op het vakgebied 
bijblijven, alsmede het continu – op beheersbare schaal – 
innoveren, testen en het breder uitrollen van succesvolle 
nieuwe werfkanalen en –instrumenten.

Huisstijl
Voor de marketing van de Dierenbescherming is het een 
risico wanneer de organisatie niet eenduidig naar buiten 
treedt. Maatregelen om dit te voorkomen betreffen de 
ontwikkeling van praktische huisstijlmiddelen, een 
handzaam huisstijlhandboek en toezicht op het collec-
tief gebruik daarvan. 
Daarenboven is in 2013 een nieuwe merkmissie ontwik-
keld die in 2014 via een interne branding-campagne 
voor intern draagvlak moet zorgen, waardoor de externe 
branding beter verloopt en er gezamenlijk aan een sterk 
merk gewerkt wordt.

Interne concurrentie en versnippering
De interne concurrentie wordt gezien als een ander 
risico, waardoor organisatieonderdelen elkaar niet ver-
sterken in het optimaliseren van de fondsenwerving. Ook 
de versnipperde inzet en aansturing van de landelijke en 
regionale fondsenwerving, waardoor deze niet optimaal 
is, zien wij als een risico. De eenwording die beoogd 
wordt met programma 1DB zal een adequate maatregel 
voor dit risico zijn.
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2.5.2 Governance
De huidige organisatievorm, een vereniging van vereni-
gingen, maakt het moeilijk het merk Dierenbescher-
ming extern eenduidig te profileren. Ook maakt deze 
organisatievorm de interne aansturing op het gebied van 
consistent management, samenhangend beleid, proces-
sen en beslissingsrechten ingewikkeld. 
Om de Dierenbescherming organisatorisch beter te 
stroomlijnen, hebben we in 2013 de organisatievorm van 
één vereniging uitgewerkt in project HOND. We beo-
gen met deze nieuwe organisatievorm beter te kunnen 
sturen en in control te zijn. In de AV van juni 2013 werd 
het voorstel goedgekeurd en werd een vervolgproject 
(1DB) ingericht om verdere implementatie uit te werken. 
Ook wordt hierbij de samenwerking met alle entiteiten 
in de kring van de Dierenbescherming herbezien, waar-
door er duidelijke samenwerkingsafspraken ontstaan en 
kunnen worden nageleefd.

2.5.3 Interne organisatie en administratie
De Dierenbescherming put uit verschillende informatie-
bronnen, waardoor er met verschillende ‘waarden’ en 
‘waarheden’ wordt gewerkt. Daarnaast bestaat er geen 
vaste werkmethode op verschillende werkgebieden. 
Gevolg is dat er geen eenduidige stuurinformatie aan-
wezig is om de juiste beslissingen te nemen. In 2013 is 
hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een plan-
ning & control instrument dat naar verwachting medio 
2014 landelijk zal worden geïmplementeerd. Hiermee 
beogen we in ieder geval dat er gestandaardiseerd met 
eenduidige sturingsinformatie wordt gewerkt, waardoor 
tijdige bijsturing gefaciliteerd wordt.
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3. Behaalde ambities 2013

3.1 strategische doelstellingen 
De strategische doelen zijn de vertaling van de missie in 
doelstellingen. Het zijn de algemene hoofddoelen van 
een organisatie op de lange termijn, waarbij een ant-
woord wordt geformuleerd op de vraag: ‘Wat willen wij 
bereiken?’.
In het SMP 2012-2015 staan acht strategische doelstel-
lingen gebundeld naar de visies. In de praktijk zijn deze 
strategische doelstellingen iets anders geformuleerd en 
gestructureerd (maar de oorspronkelijke visie en missie 
verandert niet). In de jaarplannen worden de strategische 
doelen uitgewerkt naar operationele doelen en plannen 
van aanpak. De strategische doelstellingen zijn:

•  De Dierenbescherming werkt professioneel aan  
dierenwelzijn

 -  De DB is de voortrekker in de keten van hulp aan 
dieren.

 -  Dierenwelzijn in de vee-industrie is substantieel  
verbeterd.

 -  Er is groter maatschappelijk bewustzijn van de  
belangen en het welzijn van dieren in het wild.

 -  De DB bevordert een diervriendelijker maatschappij 
door beïnvloeding van personen en maatschappij.

 -  De DB corrigeert dieronvriendelijk gedrag door  
preventie, toezicht en handhaving.

•  De Dierenbescherming heeft een sterk imago en  
een goede marktpositie

 -  De DB heeft een identiteit en een sterk herkenbaar 
imago.

 - Fondsenwerving is succesvol.
•  De Dierenbescherming is toegerust voor haar taken
 - Er is één professionele DB.

In het vervolg lichten we per strategische doelstelling de 
activiteiten en behaalde resultaten toe.

3.2  De Dierenbescherming werkt professioneel aan 
dierenwelzijn

3.2.1 Voortrekker in keten dierenhulp
De uitdaging voor de komende jaren is vanuit een 
gedeelde visie te komen tot een helder beleid en kaders 
voor een kwalitatief goede uitvoering van hulpverlening 
aan dieren. De randvoorwaarden daarvoor moeten bin-
nen de organisatie zelf worden bepaald en gerealiseerd. 
Daarnaast lobbyen wij voortdurend voor meer aandacht 
voor de verankering van primaire hulp aan dieren in 
overheidshulpverlening algemeen en in wet- en regel-
geving. 

Hulpverlening aan dieren is nodig, omdat ze in groten 
getale worden gehouden (ook door wie er niet goed 
voor kan zorgen), omdat de verzorging van dieren 
regelmatig onvoldoende is, of omdat dieren op andere 
manieren in de problemen komen als ze in contact zijn 
met de menselijke samenleving. Het gaat daarbij om 
gezelschaps dieren, kleinvee of hobbydieren en om dieren 
die in het wild leven. Ze hebben hulp nodig omdat ze 
verloren of gewond raken, opzettelijk mishandeld of  
verwaarloosd worden, of omdat de eigenaar niet meer  
bij machte is voor ze te zorgen.
Op het gebied van hulp, vervoer en opvang van dieren 
is de Dierenbescherming een professionele partner met 
aanwezigheid in alle delen van het land. De Dieren-
bescherming wil vooruitstrevend zijn en voortrekker 
zijn in het realiseren en ontwikkelen van een hogere 
kwaliteit van dierenwelzijn binnen dierenhulpverle-
ning. De Dierenbescherming nam het initiatief voor de 
ontwikkeling van shelter management (de veterinaire 
inrichting van de bedrijfsvoering en het inrichten van 
bedrijfsbegeleiding) en stimuleert verdere ontwikkeling 
daarvan, ook in Europa. De Dierenbescherming is in het 
maatschappelijk speelveld op landelijk, regionaal en 
lokaal niveau een belangrijke partner voor alle hulp- en 
toezichtvraagstukken rondom dieren.

Landelijke ontwikkelingen

Strategische herijking kerntaak dierenhulp
De uitwerking van een aantal activiteiten onder deze 
doelstelling was sterk afhankelijk van de ontwikkelingen 
van HOND en daarna 1DB. Daardoor konden zij niet of 
maar gedeeltelijk worden opgepakt en wachten in die 
zin op besluitvorming over 1DB. Hoewel deels uitvoering-
gerelateerd, vergen ze initieel directe betrokkenheid van 
de regiomanagers, met name in de zin van verwerking 
in de eigen visie en aansturing van de uitvoering in de 
eigen organisatie. Hiervoor is in 2013 en 2014 te weinig 
ruimte. 

Dierennoodhulp is meer dan de opvang van honden en katten
Er is landelijk het initiatief genomen voor een pilot met 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voor-
heen Dienst Regelingen) voor dieren die bij de eigenaar 
werden weggehaald wegens verwaarlozing of mishandel-
ing. De Dierenbescherming bemiddelt  
hobbydieren via “Ik Zoek Weidedier” en neemt honden 
over van de RVO voor plaatsing bij een nieuwe eigenaar. 
Dit is potentieel nieuwe dienstverlening in publiek-
private samenwerking, waarin het maatschappelijke 
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karakter van de Dierenbescherming goed tot zijn recht 
komt en een uniek kanaal kan bieden.

Project dierenhulpverlening
Het project “Hulpverlening” dat volgde uit het conve-
nant Hulpverlening (getekend door de ministeries van 
V&J, EZ, de KNMvD, de FDN en de DB in oktober 2011) is 
voortgezet in 2013. Dit project is gericht op de positie 
van dierenhulpverlening en private dierenhulpverle-
ningsorganisaties binnen handhaving op dierzaken en 
binnen overheidshulpverlening algemeen. Het gaat over 
duidelijke en algemeen gedeelde interpretaties van wet- 
en regelgeving op dit terrein, specifiek in relatie tot de 
positie van het dier en private uitvoerders. Het project 
gaat echter ook over het verkrijgen van landelijke richtlij-
nen als basis voor uitvoerbare afspraken in de praktijk. 
Het project heeft door de val van het kabinet in april 
2012 vertraging opgelopen, waardoor afronding in 2013 
werd voorzien. 
Het keurmerk “kleinschalig diervervoer” is gerealiseerd 
en na afronding van het Project Dierenhulpverlening 
deel 1 is in de Stuurgroep Dierenpolitie besloten tot 
deel 2, waarvoor het ministerie van Economische Zaken 
trekker is. Dit project zal in 2014 worden uitgevoerd, er is 
hiervoor in 2013 nog geen projectplan opgesteld.

Ontwikkelen en aanbieden deskundigheidsbevordering

•Gehoorzame Huishond (extern)
De diverse Gehoorzame Huishond-scholen (GH-scholen) 
bieden hun cursussen aan op verschillende locaties in 
het land. Zij vallen onder de regionale afdelingen. In 
2013 heeft de overdracht van een aantal VB-taken aan de 
GH-scholen en de afdelingen nog niet plaatsgevonden. 
In het tweede kwartaal van 2014 zal dit alsnog plaatsvin-
den. 

•Standaard Aanbod (extern)
De leergang Toezicht Dierenwelzijn wordt minimaal 
twee keer per jaar aangeboden.

•Dieren-EHBO (extern)
Afdelingen van de Dierenbescherming kunnen desge-
wenst een cursus Dieren-EHBO geven. In 2013 zijn de 
diplomarichtlijnen opnieuw verduidelijkt, omdat deze in 
de loop der tijd waren vervaagd. 
Geïnteresseerde organisaties (met name scholen e.d.) 
kunnen de lesboeken behorend bij de cursus bestellen 
voor hun studenten. 

•Analyse en visie op regionale kwaliteit dierennoodhulp
Er is in 2013 gestart met de inhoudelijke uitwerking 
van een nieuw keurmerk (opvolging van huidige Erken-

ningsregeling) voor opvang. Eerder werd al gekozen 
voor een onafhankelijke keurmerkorganisatie voor de 
uitvoering van het keurmerk. In 2014 zal de inhoud van 
het keurmerk vastgesteld zijn, is de audit-systematiek 
uitgewerkt en deels beproefd, en ligt er een voorstel voor 
de inrichting van de onafhankelijke keurmerkorgani-
satie. Doelstelling is om het keurmerk daadwerkelijk uit 
te gaan geven in de eerste helft van 2015.

•Focus op welzijnsproblemen van de zwerfkat 
In 2013 kondigde het ministerie van EZ een stand still 
aan op het verlenen van ontheffingen voor het terug-
plaatsen van steriele katten uit vangacties. De DB heeft 
het onderwerp op de agenda gezet en gehouden, onder 
andere met de campagne “Zeg nee tegen het afschieten 
van zwerfkatten”. Het doel is allereerst om binnen de 
Dierenbescherming landelijke besluiten te kunnen 
nemen over de positie van de TNR-methode binnen de 
eigen uitvoeringsactiviteiten.

• Doorontwikkelen en vaststellen basispakket Afdelingen en 
gelieerde entiteiten

Met het oog op het versterken van kennis en kwaliteit 
blijven we investeren in shelter medicine en innovatieve 
programma’s zoals “Meet your Match” en het bemidde-
len van moeilijk plaatsbare dieren. 
Inmiddels sluiten meer opvangcentra zich na landelijke 
opleiding en begeleiding aan bij het programma “Meet 
Your Match”. Er is samenwerking gezocht met de Facul-
teit Diergeneeskunde voor de eerste ontwikkeling van 
bedrijfsbegeleiding in de vorm van een onderwijsproject 
en er is structureel contact met de discipline shelter 
medicine binnen de Faculteit Diergeneeskunde. Er lopen 
diverse project met de Hoge Agrarische School Den 
Bosch, om ook hier meer verbinding te kunnen leggen 
tussen onderwijs en ‘het bedrijf’ dierenopvang.

Regionale ontwikkelingen 

Samenwerking keten dierenhulp
Een belangrijk speerpunt voor 2013 was de verbetering 
van de samenwerking binnen de keten dierenhulp in 
de verschillende regio’s. Er heeft binnen alle afdelingen 
overleg plaatsgevonden met gelieerde stichtingen en 
externe partners. De resultaten van deze bijeenkomsten 
waren verschillend van aard. Soms zijn de onderlinge 
verhoudingen in het verleden verstoord geraakt en is het 
“samen rond de tafel zitten” al een belangrijk resultaat. 
Ook maakt het verschil in welke mate de afdeling zelf 
dierenhulpactiviteiten uitvoert; dit heeft gevolgen voor 
de rol die een afdeling op zich kan nemen binnen de 
keten dierenhulp. Zonder eigen uitvoeringsorganisatie 
wordt de voortrekkersrol voornamelijk op een facilite-
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rende wijze ingevuld. Met een omvangrijke eigen uit-
voeringsorganisatie acteert een afdeling meer als  
regisseur op het gebied van processen en kwaliteit  
binnen de keten. 
Er zijn binnen alle gevoerde gesprekken drie catego-
rieën te onderscheiden. Allereerst zijn er de kennis-
makingsgesprekken waarin uitgewisseld wordt welke 
activiteiten de organisaties uitvoeren, op welke wijze en 
door welke mensen. Daarnaast zijn er gesprekken waarin 
werkafspraken gemaakt worden om te bereiken dat 
de activiteiten van de verschillende partners op elkaar 
aansluiten. De derde categorie omvat de gesprekken die 
gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de gehele keten 
dierenhulp. Hieronder volgt een algemeen overzicht van 
de afdelingen, waarbij wel vermeld moet worden dat ook 
binnen een afdeling verschillen bestaan. Vooral binnen 
de afdelingen met een omvangrijk werkgebied kunnen 
er grote verschillen per regio zijn. 
De afdelingen Amsterdam, Twente, Nijmegen – Den 
Bosch e.o., DierenWaarden, Groningen en Zeeland heb-
ben voornamelijk kennismakinggesprekken gevoerd en 
informatie uitgewisseld. De afdelingen Midden-Neder-
land, Zuid Holland Zuid, OverGelder, West- en Midden-
Brabant, Haaglanden, Drenthe, Friesland, Noord Holland 
Noord, Noord-Overijssel, Rijnland en Utrecht hebben 
met verschillende partners (gelieerd en extern) werkaf-
spraken gemaakt. De afdelingen Limburg, Rijnmond en 
Brabant Zuid-Oost hebben zich gericht op de kwaliteits-
verbetering van de gehele keten dierenhulp binnen hun 
regio. Rijnmond heeft veel uitvoering binnen de eigen 
organisatie, men heeft zich dit jaar vooral gericht op 
verdere professionalisering van de dierenambulances en 
de meldkamer. Drie opvangcentra in Zuid-Limburg zijn 
opgegaan in het nieuwe Dierenbeschermingscentrum 
in Born. In Brabant Zuid-Oost zijn alle functies binnen 
de dierenhulp op één locatie ondergebracht, dit heeft in 
sterke mate bijgedragen tot verdere professionalisering 
van de keten dierenhulp in de regio.

Vergoedingen uitvoer wettelijke taken
Een ander belangrijk speerpunt voor 2013 was de ge-
meentelijke lobby voor onkostenvergoeding voor opvang 
en vervoer (diensten en productenboek, hierna te noe-
men DPB). Ook hier vertonen de afdelingen in bereikte 
doelen een uiteenlopend beeld. Dit wordt veroorzaakt 
door verschillen in beginsituatie, mate van bereidheid 
van gemeenten, en de omvang van de uitvoeringsor-
ganisatie van de afdeling. De onderhandelingspositie 
van een afdeling die alle uitvoeringsorganisaties in het 
gebied in handen heeft, is veel sterker dan die van een 
afdeling die geen of geringe sturing heeft op de uitvoe-
ringsorganisaties in de regio. Het gaat in alle gevallen 
om langdurige trajecten (2 – 6 jaar) voordat er sprake 
is van kostendekkende vergoedingen voor de wettelijke 
taken. Vaak is de afdeling genoodzaakt om als tussenstap 

eerst een contract af te sluiten waarbij de tarieven nog 
niet volledig kostendekkend zijn.
Er zijn drie stadia te onderscheiden met betrekking 
tot de lobby bij gemeenten voor onkostenvergoeding 
voor opvang en vervoer. Allereerst is er het stadium van 
oriënterende gesprekken en relatieopbouw. Tijdens deze 
gesprekken wordt er nog niet inhoudelijk ingegaan op 
het DPB. Een tweede stadium is om de vergoedingen 
uit de ‘subsidiesfeer’ te krijgen en gemeenten bewust te 
maken van hun verantwoordelijkheid voor de uitvoe ring 
van wettelijke taken. In het daaropvolgende stadium 
werkt de afdeling aan het verkrijgen van kostendek-
kende vergoedingen voor de wettelijke taken. Daarnaast 
zijn er afdelingen die zelf geen sturing hebben op een 
uitvoeringsorganisatie en geen contractpartner zijn 
voor gemeenten, maar op andere manieren proberen te 
bereiken dat er kostendekkende vergoedingen betaald 
worden. Denk aan ondersteuning van gelieerde en 
externe uitvoeringsorganisaties in hun lobby richting 
gemeenten, of het op de gemeentelijke agenda zetten 
van dit onderwerp. 

Hieronder volgt een algemeen overzicht van de afdelin-
gen, waarbij wel vermeld moet worden dat er ook binnen 
een afdeling verschillen bestaan; met de ene gemeente is 
men verder in de onderhandelingen dan met de andere.
De afdelingen DierenWaarden, Drenthe, Midden-Neder-
land en Twente bevinden zich hoofdzakelijk in de fase 
van de oriënterende gesprekken. De afdelingen Zeeland, 
Noord-Overijssel, Zuid Holland Zuid, Haaglanden, Nijme-
gen – Den Bosch e.o., West en Midden-Brabant en Gronin-
gen zijn vooral bezig om de vergoedingen uit de ‘subsi-
diesfeer’ te krijgen. De afdelingen Brabant Zuid Oost, 
Limburg, OverGelder, Noord Holland Noord, Rijnland, 
Rijnmond en Utrecht voeren gesprekken om de laatste 
stap naar kostendekkende vergoedingen te maken. In 
2013 heeft Brabant Zuid-Oost nieuwe contracten afgeslo-
ten met veertien gemeenten, Noord-Holland Noord met 
drie gemeenten, en heeft Rijnmond een kostendekkend 
contract afgesloten met de gemeente Rotterdam. Afde-
ling Rijnland heeft een contract afgesloten met de 
gemeente Gouda over substantiële bijdrage aan de ver-
bouwing van het dierenopvangcentrum. De afdelingen 
Amsterdam en Friesland behoren tot de afdelingen die 
geen sturing hebben op een uitvoeringsorganisatie; zij 
hebben gelieerde en externe stichtingen ondersteund in 
het verkrijgen van gemeentelijke vergoedingen. 
De afdelingen Brabant Zuid Oost en West-en Midden-
Brabant hebben daarnaast ook contracten bij gemeenten 
voor financiering van TNR-acties.

Kwaliteitsverbetering ambulancevervoer
De regiomanagers van de afdelingen OverGelder, Nijme-
gen-Den Bosch e.o. en Rijnmond hebben deel uitgemaakt 
van de externe werkgroep Keurmerk kleinschalig Dieren-
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vervoer. De afdelingen OverGelder, Zuid-Holland Zuid, 
Rijnmond en Nijmegen-Den Bosch e.o. hebben acties 
ondernomen om in aanmerking te komen voor dit keur-
merk. Zij hebben geïnvesteerd in aanschaf van nieuw 
materiaal en het verbeteren van werkprocessen en 24 
uur bereikbaarheid. Afdeling OverGelder heeft als eerste 
dierenambulanceorganisatie van de Dierenbescherming 
het keurmerk verkregen.

Kennisbevordering betaalde en vrijwillige medewerkers
Binnen de afdelingen is vooral ingezet op kennis-
bevordering bij ambulancechauffeurs. In Twente en 
Groningen hebben twintig chauffeurs een EHBO-cursus 
gevolgd. In OverGelder en Rijnmond is aandacht besteed 
aan de scholing van de centralisten. In Brabant Zuid-
Oost hebben 17 vrijwilligers de basiscursus Dierenam-
bulance gevolgd. Daarnaast is deze afdeling bezig met 
de ontwikkeling van een nascholingscursus voor dier-
enambulancemedewerkers. Ook hebben vijftien bemid-
delingsmedewerkers een cursus klantgerichtheid met 
goed gevolg doorlopen. In Friesland hebben alle nieuwe 
vrijwilligers een cursus Dierenbescherming aangeboden 
gekregen.

Noodfonds
Een aantal afdelingen heeft een noodfonds om mensen 
met een minimuminkomen financieel tegemoet te ko-
men in de kosten voor medische zorg voor hun huis-
dieren, inclusief castratie/sterilisatie. Toekenning van 
gelden gaat, indien van toepassing, gepaard met inzet 
op bewustwording van de eigenaren en het zoeken naar 
structurele oplossingen.
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HOnDen 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Zwerfdieren 7.377 7.811 7.642 7.129 6.369

Afstandsdieren 3.263 3.722 3.550 2.729 2.338

Retour na plaatsing 988 1144 1149 900 731

Uitwisseling 383 470 354 436 358

In beslag genomen 151 141 80 134 225

Huisuitzetting 8 231 272 266 455

Geboren 15 89 83 85 85

Totaal in 12.185 13.608 13.130 11.679 10.561

Retour eigenaar 5.351 5.832 5.754 5.444 5.008

Geplaatst 6.054 6.759 6.566 5.240 4.589

Uitwisseling 237 226 233 397 495

Euthanasie 571 535 518 476 424

Overleden 23 34 38 29 23

Anders 63 81 61 43 104

Totaal uit 12.299 13.467 13.170 11.629 10.643

Percentages

Euthanasie 8,40% 6,90% 7,00% 7,63% 7,64%

Overleden 0,40% 0,50% 0,50% 0,47% 0,41%

Plaatsing 88,60% 86,90% 89,00% 84,04% 82,64%

Retour 16,30% 16,90% 17,50% 17,18% 15,93%

Geboren 0,10% 0,70% 0,60% 0,73% 0,80%

Correctie -13,80% -11,90% -14,60% -10,00% -7,00%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%

*   2011: Op moment van het verwerken van de data ontbraken de gegevens van vijf asielen. Om vergelijkingen tussen de 
jaren mogelijk te maken zijn voor deze locaties de gegevens van 2010 meegenomen in de analyse.

*  2012: Totaal 51 asielen (exclusief Amersfoort omdat dit asiel gesloten was) 
*   2013 mist drie asielen. Totaal 51 asielen aangeleverd.
 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.

CIJfers oPvangCenTra 2013
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KATTen 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Zwerfdieren 20.673 24.789 24.107 21.661 19.881

Afstandsdieren 5.192 5.814 5.592 4.511 4.152

Verwilderd 331 541 1.156 959 842

Retour na plaatsing 1.489 1.789 1.759 1.461 1.365

Uitwisseling 344 393 598 551 731

In beslag genomen 35 75 105 32 84

Huisuitzetting 226 471 313 508 400

Geboren 624 893 852 922 626

Totaal in 28.914 34.765 34.482 30.605 28.081

Retour eigenaar 2.794 3.376 3.373 2.947 2.937

Geplaatst 21.835 25.878 25.519 23.075 20.747

Verwilderd 156 230 907 1019 1057

Uitwisseling 318 496 593 534 551

Euthanasie 2.429 2.534 2.378 2.141 2.324

Overleden 668 961 1030 822 641

Anders 373 364 466 237 339

Totaal uit 28.573 33.839 34.266 30.775 28.596

Percentages

Euthanasie 9,30% 8,10% 7,60% 7,74% 9,24%

Overleden 2,60% 3,10% 3,30% 2,97% 2,55%

Plaatsing 83,60% 82,40% 82,00% 83,43% 82,51%

Retour 6,80% 6,90% 6,90% 6,33% 6,58%

Geboren 2,20% 2,60% 2,50% 3,01% 2,23%

Correctie -4,50% -3,10% -2,30% -3,00% -3,00%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%

CIJfers oPvangCenTra 2013 (vervolg)

*   2011: Op moment van het verwerken van de data ontbraken de gegevens van vijf asielen. Om vergelijkingen tussen de 
jaren mogelijk te maken zijn voor deze locaties de gegevens van 2010 meegenomen in de analyse.

*  2012: Totaal 51 asielen (exclusief Amersfoort omdat dit asiel gesloten was) 
*   2013 mist drie asielen. Totaal 51 asielen aangeleverd.
 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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3.2.2 Dierenwelzijn vee-industrie substantieel verbeterd
De vee-industrie gaat gepaard met ernstige dierenwel-
zijnproblemen bij heel veel dieren. Vanzelfsprekend blijft 
de Dierenbescherming haar rol spelen bij de bevorde-
ring van goede Europese (via Eurogroup for Animals) en 
nationale wet- en regelgeving voor landbouwhuisdieren. 
Dit is een doorlopende basisactiviteit. De focus ligt ech-
ter op het Beter Leven kenmerk. De Dierenbescherming 
boekt steeds meer succes met het kenmerk door samen-
werking met het bedrijfsleven en bewustmaking van 
consumenten. De komende jaren wil de Dierenbescher-
ming nog meer succes behalen op dit beleidsterrein door 
het Beter Leven kenmerk verder te professionaliseren en 
te verbreden, zodat steeds meer dieren een dierwaardig 
bestaan krijgen. Deze periode is ook cruciaal voor de 
solide verankering van het Beter Leven kenmerk.

Landelijke ontwikkelingen

Dierenwelzijnstandaarden en normen in de vee industrie 
De groei van het Beter Leven kenmerk heeft ook in 2013 
doorgezet. Dankzij het kenmerk hebben in totaal ruim 
25 miljoen dieren een beter leven gekregen. De omzet 
met producten met het kenmerk is ten opzichte van 2012 
gestegen met 47 procent. Van het totaal aan duurzame 
producten in de voeding is 19,3 procent van de omzet 
gegenereerd door producten met het Beter Leven ken-
merk. Bij scharrelkip met het kenmerk met 1 ster is een 
omzetgroei van 66 procent gerealiseerd. Van het kipaan-
bod in de supermarkten is 10 procent diervriendelijker, 
dat wil zeggen kip met het Beter Leven kenmerk. Er 
zijn meer verwerkte producten met het kenmerk op de 
markt gekomen, zoals worstjes, salades en kipsnacks van 
A-merken. Denk aan merken als Struik, Johma en Unox. 
Ook steeds meer ziekenhuizen, waaronder het AMC en 
het Radboud Ziekenhuis, serveren kip met 1 of 2 sterren, 
vooral vanwege het zeer geringe antibioticagebruik bij 
kippen met het Beter Leven kenmerk. 
Onderzoek door het vakblad “de Pluimveehouderij” 
heeft uitgewezen dat boeren die vleeskuikens met het 
kenmerk houden, veel meer plezier in hun werk hebben. 
Dat komt doordat de dieren veel gezonder en actiever 
zijn, en men daardoor minder dode kippen uit de stal 
hoeft te halen. 

In 2013 is, onder leiding van een merkendeskundige, het 
Beter Leven kenmerk gepositioneerd als ‘blauw’ merk. 
Dat wil zeggen een merk dat een leidend specialist is: 
de inhoud moet kloppen en het desbetreffende merk is 
leading. De nieuwe positionering schept helderheid in 
hoe we omgaan met uitingen van de Dierenbescherming 
en die van de aanbieders. Supermarkten en merken mo-
gen producten met het kenmerk als “lekker” verkopen, 

zolang de inhoud maar klopt. De Dierenbescherming 
communiceert: “minder èn beter”. 

Met subsidie van het ministerie van EZ kon de Dieren-
bescherming een externe ketenmanager inhuren, die de 
Dierenbescherming heeft geadviseerd, vele contacten 
met het bedrijfsleven heeft onderhouden, bedrijven 
heeft ondersteund om zich bij het Beter Leven kenmerk 
aan te sluiten en die de communicatie gedurende het 
hele jaar en specifiek in week 43, de Beter Leven Week, 
heeft gecoördineerd.

De supermarkten hebben criteria opgesteld voor “de 
Kip en het Varken van Morgen”, een nieuwe basis van 
duurzamer kippen- en varkensvlees in de supermarkten. 
De Dierenbescherming heeft veelvuldig aan de overleg-
gen deelgenomen. De criteria voor dierenwelzijn voor 
“Varkens van Morgen” zijn op het niveau van die van het 
Beter Leven kenmerk met 1 ster. Helaas zijn de criteria 
voor “de Kip van Morgen” beduidend lager dan die van 
kip met 1 Beter Leven-ster.

In november 2013 kwam het Beter Leven kenmerk onder 
vuur te liggen, vanwege een uitzending van Zembla. Dit 
ging onder meer over (vermeende) fraude bij leverancier 
Vion, die gesjoemeld zou hebben met varkensvlees. Uit 
onderzoek onder leiding van Hans Alders, dat in op-
dracht van de Dierenbescherming werd uitgevoerd, bleek 
dat er geen aanwijzingen waren voor fraude. 

Met de Stichting Natuur&Milieu samen onderzoeken we 
of er mogelijk ruimte is voor een combinatie van dieren-
welzijn en milieu voor zuivel binnen het Beter Leven 
kenmerk. In Duitsland hebben we de Deutsche Tier-
schutzbund ondersteund in het voeren van een kenmerk 
voor diervriendelijker producten. In dat kader hebben we 
overleg gepleegd met Duitse bedrijven.

Flankerend beleid, overige activiteiten veehouderij
•  Ondanks een stevige lobby van de pluimveesector, en 

dankzij lobby van de Dierenbescherming stelde de 
staatssecretaris van EZ in april geen ophokplicht van 
drie maanden voor pluimvee in. 

•  De Dierenbescherming is uit QLL gestapt, het 
‘kwaliteitssysteem’ voor de transportsector. Redenen 
waren dat het systeem aan belangenbehartiging doet 
en dat de controles te weinig inhouden. Later heeft ook 
de staatssecretaris van EZ de privileges van QLL inge-
trokken.

•  Samen met LTO is een routeplan gemaakt om het 
couperen van varkensstaarten af te bouwen. Dit 
plan is onder de naam ‘Verklaring van Dalfsen’ aan 
staatssecre taris Dijksma overhandigd.

•  Op aandringen van - en met inbreng van - de Dieren-
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bescherming is een toolkit voor pluimveehouders 
ontwikkeld om problemen met verenpikken bij leghen-
nen op te lossen. Dit loopt vooruit op het verbod op 
ingrepen bij pluimvee per 2018.

•  Op voorstel van de werkgroep Stalbranden, waar de 
Dierenbescherming initiator van is, komt er aparte 
bouwregelgeving voor de brandveiligheid van vee in 
stallen. Het bouwbesluit treedt 1 april 2014 in werking.

•  Medewerkers van de Dierenbescherming hebben twaalf 
presentaties en gastcolleges gegeven over diverse 
veehouderij-onderwerpen.

•  Afdelingen van de Dierenbescherming zijn onder-
steund bij de provinciale lobby op het gebied van vee-
houderij. Het VB heeft brieven gestuurd en ingespro-
ken op visies betreffende de intensieve veehouderij en 
tegen megastallen in de provincies Groningen, Dren-
the, Gelderland, Brabant en Noord-Holland.

Regionale ontwikkelingen

De afdelingen zijn niet primair bezig met verbetering 
van dierenwelzijn in de vee-industrie; men ondersteunt 
met name de landelijke acties. In hun uitingen (website, 
Facebook, Twitter) besteedt men aandacht aan het Beter 
Leven kenmerk. Daarnaast gaf afdeling Amsterdam in 
het verslagjaar op middelbare scholen gastlessen over de 
vee-industrie en is in afdeling OverGelder een inventari-
satie gemaakt van de intensieve veehouderij in de regio.

3.2.3 Groter maatschappelijk bewustzijn van de belangen 
en het welzijn van dieren in het wild
Er is in Nederland toenemende aandacht voor natuur en 
fauna bij het publiek en de politiek. In de kern gaat het 
bij fauna, ook in de Oostvaardersplassen, telkens om de 
vraag: Hoe beschouwen we een individueel dier? Eerst en 
vooral als ‘voorwerp’ (dat gebruikt, bejaagd en bestreden 
mag worden), of als beschermwaardig levend wezen in 
en op zichzelf. Veel belanghebbenden hangen de eerste 
visie aan, het publiek eerder de tweede. 
Het kabinet wil regelmatig danig bezuinigen op 
natuur ontwikkeling. Daarbij wil men ontwikkelingen 
stopzetten of terugdraaien die gunstig zijn voor dieren in 
het wild, zoals de Ecologische Hoofd Structuur. Om hier 
tegenwicht aan te bieden, heeft de Dierenbescherming 
in het wild levende dieren tot een belangrijk beleidster-
rein gemaakt voor de komende jaren. Via alle middelen 
die ons ter beschikking staan brengen wij het welzijn van 
dieren in het wild voor het voetlicht door middel van 
voorlichting, politieke lobby, en hulp aan dieren in het 
wild die door contact met de menselijke samenleving 
hulp nodig hebben.

Landelijke ontwikkelingen

Het doden van dieren in het kader van jacht, schade-
bestrijding en beheer moet minder vanzelfsprekend 
worden, waardoor er minder dierenleed zal zijn.
De uitvoering van het overheidsbeleid voor in het wild 
levende dieren vindt steeds meer plaats op regionaal en 
lokaal niveau. Afdelingen zijn dan ook veelvuldig onder-
steund in de lokale lobby (gemeentelijk en provinciaal). 
Vanuit het VB zijn brieven gestuurd naar provincies en 
er is ingesproken op diverse thema’s op het gebied van 
jacht, schadebestrijding, beheer en opvang van inheemse 
dieren. Dit betreft met name de provincies Brabant, 
Gelderland, Friesland, Zeeland en de gemeente Amster-
dam. 
Nadruk bij de Dierenbescherming ligt altijd op de inzet 
van alternatieve methoden voor jacht en schadebestrij-
ding. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is, mede 
door lobby van de Dierenbescherming, de jacht op 
gezonde herten voorlopig gestaakt. 

De projectgroep “In het Wild Levende Dieren” heeft de 
ganzen als speerpunt gekozen. In januari 2013 hebben 
we in dit kader een themamaand georganiseerd. Er is 
veel overleg gepleegd over en inhoudelijk commentaar 
geleverd op het ‘Ganzenakkoord’ van de G7, het samen-
werkingsverband van de provincies met zeven natuur- en 
boerenorganisaties. Deze organisaties hadden het plan 
om honderdduizenden ganzen te vergassen. De Dierenbe-
scherming heeft aangedrongen op gebruik van alter-
natieve methoden en heeft bijgedragen aan een zoge-
naamde toolkit met alternatieven. Het Ganzenakkoord is 
inmiddels gesneuveld en de bal ligt nu bij de provincies. 
Hierdoor is veel lobbywerk richting provincies nodig.
Door de goede zichtbaarheid en de heldere communi-
catie van de Dierenbescherming over de ganzenproble-
matiek is Frank Dales, onze algemeen directeur/ bestuur-
der, na twee jaar afwezigheid weer terug in de Duurzame 
Top 100 van Trouw, te weten op plaats 95.

Er is bezwaar gemaakt tegen het gebruik van een zo-
genaamde Rodenator. Met dit apparaat worden dieren 
letterlijk opgeblazen door middel van een propaangas-
explosie. Voor muskusratten mag deze methode dankzij 
de Dierenbescherming niet meer gebruikt worden.

Om de dierplaagwering bij asielen te verbeteren, is een 
rapport opgesteld en is overleg gepleegd met diverse 
bedrijven die onder de voorwaarden van de Dierenbe-
scherming konden leveren. Dit heeft geresulteerd in een 
offerte, waar asielen via de centrale inkoop gebruik van 
kunnen maken. 
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Regionale ontwikkelingen

Provinciale vergoedingen noodhulp in het wild levende dieren
Veel informatie- en hulpvragen die bij afdelingen en 
dierenambulances terechtkomen, gaan over de diergroep 
‘in het wild levende dieren’. Een groot gedeelte van 
alle ambulanceritten staat in dienst van hulp aan deze 
dieren. Dit kan oplopen tot 2/5 van de exploitatiekosten, 
zoals bij afdeling OverGelder het geval is. Meestal vallen 
de kosten (vervoer en medische kosten) van deze dieren-
hulp niet onder de gemeentelijke contracten. 
De provincie Noord-Brabant heeft in 2012 besloten deze 
dierennoodhulp financieel te steunen; deze subsidie 
geldt voor de jaren 2014 – 2017. In 2013 hebben de regio-
nale afdelingen in de provincie Noord-Brabant overleg 
gehad met de stichting Faunaopvang over een goede 
verdeling van deze subsidie onder de gespecialiseerde 
opvangen en dierenambulances. 
In de provincie Gelderland heeft afdeling OverGelder 
samen met andere betrokken partijen een voorstel 
ingediend voor provinciale financiering voor opvang en 
vervoer van in het wild levende dieren. Helaas was er te 
weinig draagvlak in de Provinciale Staten voor dit voor-
stel. Wel heeft de provincie dit onderwerp op de agenda 
gezet van het Interprovinciaal Overleg. Men is van men-
ing dat de opvangcentra in financiële problemen komen 
door verscherpte wetgeving van het Rijk en dat het niet 
gewenst is dat de provincies dit probleem moeten oplos-
sen.

Ondersteuning gespecialiseerde opvangcentra
De meeste afdelingen geven financiële steun aan de 
gespecialiseerde opvangcentra in hun regio. Deze 
ondersteuning varieert van het aangaan van meerjarige 
contracten tot incidentele ondersteuning.

Dierenhulp door afdelingen
In afdeling Brabant Zuid-Oost is de vooropvang van in 
het wild levende dieren verhuisd naar het terrein van het 
dierenopvangcentrum en valt hiermee onder de verant-
woordelijkheid van de afdeling. Verschillende afdelingen 
hebben tijdens de vorstperiode van begin 2013 gezorgd 
voor wintervoedering. Ook is op vele plaatsen in het land 
de paddentrek begeleid door vrijwilligers.

Werken aan bewustwording
In het wild levende dieren kunnen zorgen voor een ervar-
ing van overlast. Onder andere de afdelingen Haaglan-
den, Amsterdam en Rijnmond hebben gemeenten, 
woningbouwverenigingen en burgers geadviseerd over 
diervriendelijke oplossingen bij ervaren overlast.

3.2.4  Diervriendelijker maatschappij bevorderen door  
beïnvloeding van personen en maatschappij

Zowel kerntaak Voorlichting als kerntaak Beleids-
beïnvloe ding is een vorm van beïnvloeding. Inzet bij 
beide kerntaken is het creëren van draagvlak voor dieren-
welzijn en diervriendelijker gedrag. 
Het belangrijkste verschil is de doelgroep. Bij Beleids-
beïnvloeding zijn de doelgroepen politiek, overheid, 
bedrijfsleven, andere ngo’s en wetenschap. Voorlichting 
richt zich op diverse publieksgroepen.
Om de inhoudelijke doelstellingen te bereiken, zal de 
Dierenbescherming diverse spelers in de samenleving 
(o.a. consumenten, producenten, overheid, politiek) 
moeten beïnvloeden om in beweging te komen .De 
Dierenbescherming doet dat volgens het ‘gematigd 
conflictmodel’: samenwerken waar het kan, scherp waar 
het moet. De Dierenbescherming is in eerste instantie 
een partij waarmee samen te werken is. In goed overleg 
wordt getracht te komen tot een oplossing die voor beide 
partijen werkbaar is. Dat betekent compromissen slui-
ten, vuile handen maken en kunnen accepteren dat er 
(kleine) stappen worden gemaakt bij het verbeteren van 
het dierenwelzijn voor de korte en middellange termijn. 
De Dierenbescherming is oplossingsgericht. 

Er kan echter ook een situatie ontstaan waarbij het 
onderhandelingsresultaat als onvoldoende wordt 
beschouwd. Dan kiest de Dierenbescherming voor het 
conflict, met als doel de andere partij(en) duidelijk te 
maken dat de Dierenbescherming een beter resultaat wil 
of anders niet meer wil samenwerken. Een argument om 
het conflict via de media uit te vechten, kan daarnaast 
zijn om het onderwerp bij het publiek en de politiek 
onder de aandacht te brengen en te agenderen.

Landelijke ontwikkelingen

Vergroten bereik jeugd met educatieve middelen
Veel van de middelen zijn gericht op een steeds kleiner 
wordende groep jeugdleden, terwijl de Dierenbescher-
ming de gehele jeugd tot haar doelgroep rekent. Met 
een evenwichtige inzet van eigen jeugdmedia wordt die 
doelgroep bereikt. De inspanning was gericht op het 
vergroten van het bereik van leerlingen binnen het basis- 
en voortgezet onderwijs met eigen educatiematerialen, 
zoals het Dierenbeschermerspel en de online module 
Denken over Dieren, en door de samenwerking met het 
TV-programma Nieuws uit de Natuur. Verder zijn afdelin-
gen gestimuleerd en gefaciliteerd om planmatig scholen-
voorlichting te geven.
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Gemiddeld werden in 2013 zo’n 2.500 spreekbeurten 
gedownload en ook het YouTube-kanaal werd goed be-
zocht. Op Nickelodeon werd het vierde seizoen van KFA 
TV uitgezonden. De acht afleveringen (+ 8 herhalingen), 
waarin het KFA-actieteam dieren helpt, trokken in totaal 
844.000 kijkers. De hele reeks is later in het jaar nog 
een keer herhaald. In september werd het Kigo-project 
Dierenwelzijnslessen opgeleverd. (dierenwelzijnslessen.
groenkennisnet.nl). Dit betreft een lessenreeks voor alle 
groepen van de basisschool over ‘productiedieren’. Het 
meerjarige project is uitgevoerd onder leiding van de 
HAS Den Bosch. De Dierenbescherming was een van de 
deelnemende partijen.

Ook de Dierendagcampage werd doorvertaald naar de 
jeugd. Dat resulteerde in een reeks van vijf afleveringen 
over zwerfkatten, getiteld Asielug, uitgezonden op RTL 
Telekids op 4 oktober. De reeks was die dag tweemaal 
te zien. Plus nog twee herhalingen op het digitale RTL 
Telekids-kanaal. Totaal hebben 424.000 kinderen in de 
doelgroep 3+ een of meer uitzendingen gezien.
Voor de basisschool werd een reeks lessen voor het digi-
bord rond Dierendag aangeboden. De lessen zijn ruim 
7.300 keer geopend. 
Het Dierenbeschermersspel zat met een voordeelbon in 
de Postcode Loterij Voordeelagenda. Dat leverde een piek 
in de bestellingen op van particulieren, waar voorheen 
voornamelijk scholen het spel bestelden. Voor diverse 
groepen vrijwilligers van afdelingen worden workshops 
scholenvoorlichting en didactische vaardigheden geor-
ganiseerd.

Nota Dierenwelzijn en Diergezondheid
In oktober heeft de staatssecretaris van EZ een Beleids-
brief Dierenwelzijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De 
Dierenbescherming heeft hierover diverse gesprekken 
met het ministerie van EZ gehad en inbreng gegeven. 
Wij waren positief kritisch over de inhoud van de brief. 
Er zijn diverse, door de Dierenbescherming gesteunde 
moties aangenomen door de Tweede Kamer. 

Naar aanleiding van de Beleidsbrief heeft de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (de koepel 
van rashondenfokkers) op verzoek van het ministerie van 
EZ een plan van aanpak rond de rashondenproble matiek 
opgesteld. Omdat er vele tekortkomingen zijn (o.a. 
inteelt en uiterlijke kenmerken blijven centraal staan) 
heeft de Dierenbescherming geen steun verleend aan dit 
plan. Wel zal de Dierenbescherming de rol van kritische 
meedenker blijven vervullen. 

Er zijn afspraken gemaakt met het ministerie van EZ, 
de Dierenbescherming en vertegenwoordigers van de 
internethandel over het tegengaan van impulsaankopen 

via het internet. De internetaanbieders zullen meer 
direct verwijzen naar voorlichting van het Landelijk In-
formatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Er is verder 
afgesproken om regulier overleg te hebben om te komen 
tot concrete plannen die moeten leiden tot een afname 
van de ondoordachte aanschaf van gezelschapsdieren.

Maximaal haalbaar niveau van dierenwelzijn in de Wet dieren
De Wet dieren is op 1 januari 2013 in werking getreden. 
De besluiten behorende bij deze wet zijn eveneens 
aangenomen. Deze besluiten betreffen zeer relevante 
onderwerpen op het gebied van dierenwelzijn en -ge-
zondheid. Dankzij de inbreng van de Dierenbescherming 
is de wetgeving op een aantal punten sterk verbeterd.

De verplichte I&R voor honden is op 1 juli in werking ge-
treden, na jarenlange lobby van de Dierenbescherming.

Bij de totstandkoming van de Positieflijst voor 
Zoogdieren heeft de Dierenbescherming intensief deel-
genomen aan overleggen, input gegeven en gelobbyd. De 
positieflijst is opgesteld en zal in 2014 in werking treden.

Maximaal haalbaar niveau van dierenwelzijn in de Wet op  
de dierproeven
De nieuwe Wet op de dierproeven is door de Tweede 
Kamer aangenomen. In de wet is duidelijk meer aan-
dacht voor alternatieven voor dierproeven. Daarnaast 
wordt de hele procedure rond het verlenen van vergun-
ningen transparanter en daarmee beter controleerbaar. 
De nieuwe wet is een duidelijke verbetering ten opzichte 
van de huidige situatie. 
Bij de totstandkoming van deze wet heeft de Dieren-
bescherming intensief overleg gepleegd, schriftelijke 
inbreng gegeven en gelobbyd bij de Tweede en Eerste 
Kamer.

Ondersteuning Beleidsbeïnvloeding
Eind april 2013 publiceerde de Eerlijke Bankwijzer het 
jaarlijkse onderzoek naar het beleid van de Nederlandse 
banken. Dit onderzoek is mede door de Dierenbescher-
ming aangestuurd. Hieruit bleek dat de helft van de 
banken een voldoende scoort voor hun beleid op dieren-
welzijn. Het beste kwam Triodos Bank uit dit onderzoek. 
Delta Lloyd was de slechtste bank. 

Het praktijkonderzoek, uitgevoerd door de Eerlijke Bank-
wijzer, naar de betrokkenheid van banken bij veetrans-
port is gepubliceerd. Alle betrokken banken (Rabobank, 
ING, ABN/AMRO en (met minder belang in deze sector) 
SNS en Aegon) scoorden dramatisch slecht. Met banken 
is een workshop georganiseerd om de resultaten te be-
spreken en te bekijken wat de banken kunnen doen om 
beter te scoren.
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Juridische procedures
•  Een rechtszaak die was geïnitieerd door de afdeling 

Midden Nederland, is gewonnen. Het betrof het 
bezwaar tegen een vuurwerkshow in Weesp, die de 
aanwezige (broed)vogels zou verstoren.

•  Een aantal keuringen en paardenmarkten verloot nog 
steeds een kalf of een paard. Dat is bij wet reeds lang 
verboden. De Dierenbescherming heeft daarom bij het 
meldnummer 144 aangifte gedaan van een aantal ver-
lotingen. Dit leidde ertoe dat de organisaties afzagen 
van daadwerkelijke verloting.

•  Er is een zogeheten beklagschrift ingediend bij het 
Gerechtshof vanwege de beslissing van het Openbaar 
Ministerie om een LID-zaak te seponeren. Het betrof 
een zaak waarin niet werd vervolgd, omdat volgens 
het OM bestuursrechtelijk optreden de voorkeur zou 
moeten hebben. Echter, daartoe waren in deze zaak 
helemaal geen mogelijkheden (meer). Wij hebben het 
Gerechtshof nu verzocht alsnog vervolging te gelasten. 
De hoorzitting volgt nog.

Kennisontwikkeling
•  Door medewerkers van de Dierenbescherming zijn 

diverse presentaties en gastcolleges gegeven, onder an-
dere over ethiek bij de cursus proefdierkunde, dieren 
in crisis, dieren en reizen. 

•  Er is een integrale beleidsvisie voor gezelschapsdieren 
opgesteld. De belangrijkste knelpunten, stakeholders 
en oplossingsrichtingen komen aan bod. 

•  Tijdens de jaarlijkse medicijndagen van de farma-
ceutische industrie is de ‘Lef in het Lab’-oeuvreprijs 
van de Dierenbescherming uitgereikt aan Prof. Dr. 
Huub Schellekens, hoogleraar aan de Universiteit van 
Utrecht.

•  Een interview met de beleidsmedewerker proefdieren, 
dat eerder gegeven is aan het Nationale KennisCen-
trum Alternatieven voor dierproeven, is in een boek 
gepubliceerd, samen met 49 andere interviews met 
personen in het brede dierproevenveld.

Politieke Lobby Nationaal
•  De Dierenbescherming heeft deelgenomen aan ronde-

tafelgesprekken over de veehouderij en wildbeheer.
•  Zeer actieve lobby bij alle relevante leden van de 

Tweede en Eerste Kamer met betrekking tot de EZ Be-
grotingsbehandeling en diverse dierenwelzijnsonder-
werpen, zoals de Positieflijst, circusdierenproblem-
atiek, Oostvaardersplassen, Amsterdamse damherten, 
dierenpolitie, verbod op snavelkappen en het Beter 
Leven kenmerk.

•  Krachtige politieke lobby gevoerd, met bevredigend 
resultaat, tegen het mogelijk toestaan van langer 
onderzoek naar het genetisch modificeren van legkip-
pen (haantjesproblematiek). Door interventie van de 

Dierenbescherming is geen toestemming voor het 
onderzoek gegeven.

Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid
•  In mei 2013 is een nieuwe kennismakelaar begonnen. 

Zij ondersteunt de afdelingen bij het verkrijgen van 
informatie en bij de lobby richting provincie en poli-
tiek. In de tweewekelijkse mailingen wordt informatie 
verstrekt aan de afdelingen en ook wordt desgewenst 
maatwerk geleverd. 

•  Er is een politieke werkgroep ingesteld, die twee keer 
bij elkaar is gekomen. 

•  In een kwestie van grootschalige dierverwaarlozing 
door een Rotterdamse dierenhandelaar is de afdeling 
Rijnmond geadviseerd over een brandbrief aan burge-
meester Aboutaleb. Ook is meegedacht met B&W 
over de reactie van burgemeester Aboutaleb richting 
staatssecretaris Dijksma. Hierin wordt gevraagd om de 
invoering van een zelfstandig houdverbod (zoals eerder 
aangekondigd). Naar aanleiding van één en ander zijn 
in overleg met de Dierenbescherming ook Kamervra-
gen gesteld.

•  Er is een update gemaakt van de nota Gemeentelijk 
Dierenwelzijnsbeleid. 

•  Er is een lobbyplan gemaakt, dat door afdelingen als 
handvat kan worden gebruikt. Hierin worden doelen 
en bijbehorende middelen omschreven. Er wordt ook 
ingegaan op het gebruik van Twitter.

•  Een ludieke mascotteactie is georganiseerd met negen 
afdelingen. Deze hebben tot doel de verkiezingspro-
gramma’s van de partijen voor de gemeenteraadsverk-
iezingen, te beïnvloeden.

•  Voor de afdeling Drenthe is een brief opgesteld voor 
de gemeente Noordenveld, met daarin een oproep 
geen aanvoerpremies te verstrekken voor de jaarlijkse 
paardenmarkt in Roden. Meerdere particulieren heb-
ben eveneens per brief hun zorgen over de markt geuit. 
Een reactie van de gemeente komt nog.

•  Nieuwe algemene voorwaarden bij de plaatsingsover-
eenkomsten zijn vastgesteld. Deze zullen op korte 
termijn in het hele land worden geïmplementeerd. De 
bestaande algemene voorwaarden waren op onderde-
len verouderd en gaven problemen en onduidelijkheid 
bij toepassing. Ook circuleerden er inmiddels meerdere 
versies. Nu worden bovendien enkele nieuwe onderwer-
pen geregeld, zoals over chip-verplichtingen.

•  Een voorbeeldcontract (format) dat gebruikt kan 
worden om afspraken met gemeenten in vast te leggen, 
is vastgesteld. Het format kan helpen voorkomen dat in 
het kader van contractonderhandelingen telkens ‘het 
wiel opnieuw moet worden uitgevonden’. Er was bij de 
afdelingen behoefte aan een dergelijk voorbeeld. Het 
is tot stand gekomen in samenwerking met afdeling 
Rijnland.
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Politieke Lobby Europees
•  De Dierenbescherming is voorzitter van een werkgroep 

van Eurogroup for Animals inzake het stoppen van 
varkenscastratie.

•  Er is meegewerkt aan een standpunt over plannen 
voor een Europese raamwerkwet inzake dierenwelzijn. 
Aangedrongen wordt op aanvulling met gezelschaps-
dieren en in het wild levende dieren.

•  Officiële aftrap van de gezamenlijke verkiezingscam-
pagne Eurogroup for Animals / Dierenbescherming 
inzake de Verkiezingen voor het Europese Parlement in 
2014.

Vacatiegelden
Voor deelname aan besturen van IKB varken en IKB ei 
en de RDA (plenair en Forum Ingrepen) is vacatiegeld 
ontvangen.

Nieuwe Wet natuurbescherming
Is op punt van dierenwelzijn per saldo beter dan voor-
ganger en het niveau van bescherming op alle van belang 
zijnde punten is behouden. De Wet natuurbescherming 
is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Regionale ontwikkelingen

Participatie landelijke acties
Alle afdelingen hebben geparticipeerd in de landelijke 
acties ‘Ik zoek baas’ en de Zwerfkattencampagne rondom 
Werelddierendag. In een aantal afdelingen is op ludieke 
wijze de zwerfkattenproblematiek onder de aandacht 
van de mensen gebracht door de verkoop van de Straat-
kattenkrant. 
Zeven afdelingen hebben deelgenomen aan de Knitten-
campagne, een initiatief van afdeling Noord-Holland 
Noord. Met de slogan “Help een kitten met een Knitten” 
werden mensen opgeroepen om knittens te breien, om 
zo aandacht te vragen voor de vele (zwerf)kittens die 
jaarlijks opvangen worden. Aan deze oproep werd mas-
saal gehoor gegeven, te oordelen aan de vele staaltje van 
huisvlijt die binnenkwamen bij de afdelingen. 
In pop-up asielen (tijdelijke ‘knitten-asielen’ in winkel-
centra) in diverse plaatsen in het land werden deze knit-
tens verkocht. Met deze campagne hebben we niet alleen 
gezorgd voor een verhoging van de inkomsten, maar 
hebben we ook veel mensen bereikt met onze boodschap.

Scholenvoorlichting en Kids for Animals
In 2013 is sterk ingezet op de uitbreiding van scholen-
voorlichting. Er zijn veel nieuwe schoolvoorlichters 
geworven, wat ertoe leidde dat het aantal gastlessen op 
het basis- en middelbaar onderwijs sterk is gestegen. Zo 
was er in de afdelingen OverGelder en West- en Midden-

Brabant zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal 
bereikte leerlingen.
In de afdelingen Twente, Haaglanden, Nijmegen-Den 
Bosch en OverGelder zijn KFA-activiteiten ontplooid, hoe-
wel bij de laatste afdeling een afname van belang stelling 
wordt geconstateerd.

Aaidierprojecten
Onder meer in de afdelingen Zeeland, OverGelder en 
Zuid Holland Zuid gaan vrijwilligers met hun honden 
naar verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Het contact 
met de honden roept positieve emoties op bij de bewo-
ners en er is vaak sprake van een bijzondere interactie 
tussen dier en mens.

Cursussen en workshops
Op diverse plaatsen in het land zijn er Gehoorzame 
Huishond scholen gevestigd. Ook worden er dier EHBO 
cursussen gegeven. Daarnaast organiseert afdeling 
Haaglanden workshops kattengedrag en ‘ken je konijn’.

Politieke beïnvloeding
In de afdelingen Brabant Zuid-Oost, Twente en Rijnmond 
zijn dit jaar al de politieke partijen benaderd in het 
kader van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Dit 
met als doel om dierenwelzijn opgenomen te krijgen in 
de partijprogramma’s.

3.2.5  Dieronvriendelijk gedrag corrigeren door preventie, 
toezicht en handhaving

De Dierenbescherming ziet het als een bijzondere 
opdracht aan zichzelf alert te zijn op nauwelijks zicht-
baar dierenleed in onze samenleving en bij signalen 
daarvan te proberen hulp te bieden om erger te voorko-
men. Samen met anderen als dat kan, alleen als het 
moet. We willen de burger direct durven en kunnen 
aanspreken op ongewenste omgang met dieren en willen 
samenwerkings partner zijn voor politie, LID, sociale part-
ners en gemeenten bij de oplossing van situaties van so-
ciaal leed en huiselijk geweld waar dieren bij betrokken 
zijn. Hierbij kan de Dierenbescherming voor de opvang 
van dieren terugvallen op een netwerk van dierenambu-
lances en dierenopvang. 
Met de komst van dierenpolitie en de grotere aandacht 
voor dierenleed is de Dierenbescherming gestart met het 
Vertrouwensloket, een centraal contactpunt voor politie, 
LID en andere instanties voor meldingen die niet vragen 
om juridisch ingrijpen, maar wel opvolging moeten 
krijgen. Die meldingen moeten lokaal snel en goed kun-
nen worden opgepakt, zodat de LID en eventuele andere 
betrokken partijen snel met elkaar om de tafel kunnen 
om oplossingen te zoeken voor dieren èn voor mensen, 
wanneer er alsnog moet worden ingegrepen.
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Landelijke ontwikkelingen

Professionaliseren organisatie Toezicht Dierenwelzijn
De leergang Toezicht Dierenwelzijn wordt structureel 
meerdere malen per jaar aangeboden. Indien mogelijk 
worden er één of meer momenten per jaar georgani-
seerd voor de vrijwilligers en coördinatoren die zich 
bezighouden met het toezicht op dierenwelzijn. Hierbij 
valt te denken aan een kaderdag, themadagen en/of 
coördinatorenoverleg. Daarnaast wordt het opgestelde en 
afgestemde werkproces stap voor stap geïmplementeerd 
bij de verschillende afdelingen. 
Indien mogelijk sluit de Dierenbescherming zowel 
centraal als regionaal aan bij diverse overleggen met 
relevante ketenpartners. 

Bijdrage LID
De LID heeft in 2013 de eerder ingezette lijn van sturing 
op resultaten voortgezet. De drie belangrijkste producten 
van de LID zijn:
1. tweedelijns optreden,
2. ondersteuning dierenpolitie
3. toezichtcontroles.

In grafiek 3.1 wordt het totale aantal inspecties per 
hoofdtaak in 2013 weergegeven. De categorie toezicht/
eigen initiatief bevat ook ondersteuning van NVWA en 
derden. Opvallend is dat het aantal administratieve 
tweedelijns inspecties in de loop van het jaar sterker 
toeneemt dan het aantal inspecties ter plaatse. Dit 
heeft te maken met het feit dat er gewerkt wordt met 
bestuursrecht op afstand, waarbij een inspecteur naar 
aanleiding van bevinden van de politie een toezicht-
rapport schrijft en dus zelf niet ter plaatse is geweest. 

grafiek 3.1
In 2013 zijn in totaal 7.835 inspecties verricht (2.383 
dossiers), waarvan 4.202 administratieve inspecties en 
3.633 inspecties ter plaatse. Gemiddeld genomen is ca. 70 
procent van alle inspecties van de LID gegrond.

grafIeK 3.1: ToTaal aanTal InsPeCTIes 2013 administratief
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In grafiek 3.2. zijn de hoofdcategorieën van de meest 
voorkomende diergroepen weergegeven.
De percentages geven weer hoeveel procent van de dos-
siers op een bepaalde diergroep is geregistreerd. Het 
percentage gezelschapsdieren is, geheel overeenkomstig 
de doelstelling van de LID, veruit de grootste groep. De 
landbouwhuisdieren worden op grond van het Besluit 
productiedieren geregistreerd, waarbij hobbydieren, 
zoals een geit of een schaap op een kinderboerderij, 
worden geregistreerd onder de landbouwhuisdieren. In 

de meeste gevallen gaat het hierbij om hobbymatig ge-
houden landbouwhuisdieren. Paarden en pony’s maken 
het grootste deel uit van deze categorie, namelijk 78 
procent. 

In 2013 zijn er in totaal 1.648 dossiers aangemaakt over 
gezelschapsdieren, 631 over landbouwhuisdieren, 54 
over exoten, 32 over in het wild levende dieren en 18 over 
overige. De percentages aangetroffen diergroepen zijn 
vergelijkbaar met voorgaande jaren.

grafIeK 3.2: aangeTroffen DIergroePen TIJDens InsPeCTIes
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Duidelijke afbakening van de taken op het gebied van Toezicht 
Dierenwelzijn
Het blijft een uitdaging om de scheidslijn tussen de pre-
ventieve en repressieve kant van het toezicht op dieren-
welzijn bij iedereen helder te krijgen. De verleiding 
blijft – zowel intern als extern – groot om beide door 
elkaar te gebruiken. Intern is de taakafbakening steeds 
meer duidelijk. Als dit niet het geval blijkt te zijn, wordt 
getracht dit opnieuw helder te maken aan de desbetref-
fende persoon c.q. afdeling. Extern lijkt het ook steeds 
duidelijker te worden. De Dierenbescherming zal zich in 
haar geheel op regionaal en centraal niveau zichtbaar en 
kenbaar moeten blijven maken. 

Uitbouw preventieve aanpak van de vrijwilligers
Minimaal tweemaal per jaar wordt de leergang Toezicht 
Dierenwelzijn georganiseerd. Deze vindt plaats op een 
centrale locatie in het land. Op verzoek kan de leergang 
ook regionaal georganiseerd worden (bij voldoende 
deelnemers). In principe start er tweemaal per jaar een 
leergang. 

Uniforme werkwijze
Voor de samenwerking met partners en voor de uits-
traling naar de maatschappij is het van belang dat de 
Dierenbescherming herkenbaar en uniform werkt. Alle 
betrokkenen werken dus volgens de uniform gemaakte 
afspraken. Het VB zorgt ervoor dat informatie inzake 
werkprocessen wordt opgenomen in de opleiding en ver-
taald wordt naar het ondersteuningsinstrument “Mier”.
In 2013 zijn alle afdelingen aangemoedigd door het VB 
om gebruik te maken van het opgestelde werkproces en 
de materialen die hierbij horen. Het gebruik hiervan 
is nog wisselend. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
binnen het project 1DB zal hier in 2014 een vervolg aan 
gegeven worden. 

Regionale ontwikkelingen

Samenwerking met dierenpolitie en andere organisaties
In 2013 heeft de samenwerking tussen afdelingen en 
dierenpolitie verder vorm gekregen. In de meeste afdelin-
gen is de samenwerking goed tot zeer goed te noemen.  
In een enkele afdeling verloopt de samenwerking stroef 
en onderneemt men actie om dit te verbeteren. De 
samenwerking met andere organisaties, zoals woning-
bouwverenigingen, maatschappelijk werk, bewind-
voerders en steunpunt huiselijk geweld, wordt meer 
structureel van aard. In de afdeling Haaglanden is er een 
regionale kennistafel Dieren West waarin verschillende 
organisaties samenkomen om ervaringen uit te wisselen 
en de samenwerking te verbeteren.

Van handhaving naar preventie
Ook dit jaar is veel aandacht uitgegaan naar de verdere 
omvorming van nadruk op handhaving naar preven-
tiewerk. In situaties waarmee preventiemedewerkers 
geconfronteerd worden, is er dikwijls sprake van een 
combinatie van sociale, psychische en financiële proble-
matiek. De geboden hulp bestaat uit een combinatie 
van advies en begeleiding bij de opvoeding van dieren, 
het regelen van andere huisvesting, hulp in natura, 
neutralisatie van het huisdier, hulp bij de verzorging, 
begeleiding naar dierenarts en financiële hulp. 

Dierevenementen
Verschillende afdelingen hebben in hun regio bezwaar 
aangetekend tegen de organisatie van dierevenementen, 
zoals kamelen- en struisvogelraces. Ook zijn preventie-
medewerkers aanwezig geweest bij paardenmarkten en 
braderieën om mogelijke verstoring van dierenwelzijn te 
signaleren en te melden. 

3.3  De Dierenbescherming heeft een sterk imago en 
een goede marktpositie

3.3.1 Eén identiteit en een sterk herkenbaar imago
Er moet toekomstgericht onderzocht worden hoe de 
organisatie van de Dierenbescherming zich als totaal ste-
viger wil positioneren: Wat is onze toegevoegde waarde? 
Herkenbaarheid, eenheid in uitstraling en voorbeeld-
gedrag bij al onze entiteiten zijn hierbij een vereiste. De 
trots over onze organisatie moeten we meer gaan uit-
dragen. Verhoogde zichtbaarheid en publieke erkenning 
dragen bij aan het versterken van het imago en kunnen 
op alle organisatieniveaus verzilverd worden. 

Dierenbescherming is niet meer de enige gesprekspart-
ner of meest ter zake kundige organisatie wanneer het 
gaat om dierenwelzijnvraagstukken. Er verandert veel 
om ons heen. Dierenbescherming wil als autoriteit op 
het gebied van dierenwelzijn erkend zijn; dit vraagt 
grondige kennis van de verschillende markten waarin we 
opereren, zowel op landelijk als regionaal niveau. Dieren-
bescherming moet dus pro-actiever en zichtbaarder zijn, 
het publiek, relevante organisaties en instanties actief 
bereiken en benaderen waar het dierenwelzijn betreft.

Landelijke ontwikkelingen

De kennis over dierenwelzijn en de organisatie Dieren-
bescherming is toegenomen onder stakeholders en pu-
blieksgroepen Dierenwelzijnsthematiek kan maatschap-
pelijk minder relevant worden en de reputatie van de 
Dierenbescherming kan beschadigd raken. C&F draagt 
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bij aan de doelstellingen van de Dierenbescherming door 
het maatschappelijke en politieke debat over dierenwel-
zijn continu aan te zwengelen en te becommentariëren, 
alsmede door de reputatie van de organisatie te bewaken 
en te bevorderen. Daarnaast heeft de Dierenbescherming 
eigen media en online kanalen (w.o. social media) nodig 
om met de diverse doelgroepen en stakeholders in con-
tact te treden teneinde haar doelstellingen te realiseren.

Maatschappelijk en politiek debat
Gedurende het hele jaar creëerde de Dierenbescherming 
vrije publiciteit met diverse onderwerpen en thema’s en 
reageerde op actualiteiten, waarmee de reputatie van 
de Dierenbescherming werd bewaakt. Onderwerpen die 
de revue passeerden waren wintertips, ganzenakkoord, 
stalbranden, ‘de kip van morgen’, de Ik Zoek Baas-cam-
pagne, ‘crisis in de dierenasielen’, alternatieven voor 
het doden van ganzen, ‘Farmaceut misleidde zwangeren 
– Hormoon benut voor varkensindustrie’, Straatkatten-
krant en zwerfkattenactie, pop-up asielen, ‘Verklaring 
van Dalfsen’ over het stoppen met het couperen van 
varkensstaarten, rapport commissie Waalkens over de 
euthanasie van hondjes in het asiel in Winschoten, ‘Ban-
ken scoren slecht op dierenwelzijn’, hittetips, pleidooi 
verplichte weidegang van melkkoeien, Zembla beschul-
diging fraude VION met BLk, inbraak actiegroep ‘onge-
hoord’ bij vleeskuikenbedrijven met BLk, wederom de 
‘kip van morgen’, regulering van de natuur, dierendag-
campagne Pedigree over asielwerk, campagne tegen 
afschot zwerfkatten, aanbieden petitie tegen afschot 
zwerfkatten, aanname door Tweede Kamer motie verbod 
afschieten verwilderde katten, BLk-week ‘Genieten met 
sterren’, Open Dagen BLk Zichtstallen, riep de Dieren-
bescherming mensen in de week van 21 tot 27 oktober 
massaal te kiezen voor producten met het Beter Leven 
kenmerk. Vooral met een persbericht dat lokaal werd 
verspreid over de speciaal georganiseerde Open Dagen 
bij beter Leven-boeren werd media-aandacht verkregen, 
persbijeenkomst rapport commissie Alders naar ver-
meende fraude bij VION, risico’s en gevaren feestdagen 
voor (huis)dieren, huisdieren en vuurwerk, uitreiking Ida 
Zilverschoonprijs. 

Ook de LID was het hele jaar volop in het nieuws met 
berichten als: ‘Tien honden bij recidivist weggehaald’, 
‘Verwarde vrouw zet pasgeboren kittens buiten de deur’, 
‘Moederpoes komt om in kiepraam, kittens gered’, ‘Meer 
dan 140 katten in woning Dordrecht’, ‘400 Illegaal gevan-
gen vogels onderschept’ en ‘30 konijnen van slechte 
verzorging en jachtveld gered’.

Media-advies
In 2013 is de strategie voor eigen media herzien. De huis-
stijl is verder geïmplementeerd en wordt – door de ge-

hele organisatie – steeds beter en eenduidiger toegepast. 
Bovendien zijn directie, managers, teamleiders en 
projectleiders voorzien van (strategisch) intern- en extern 
communicatieadvies. Voor de gehele organisatie worden 
de eigen mediakanalen onderhouden, zo is in 2013 vier 
keer magazine Dier uitgegeven, is het jeugdmagazine 
Kids for Animals vier keer verschenen, zijn er diverse in-
terne- en externe nieuwsbrieven voor zowel volwassenen 
als jeugd gemaakt en zijn diverse folders en andere com-
municatiemiddelen geproduceerd over diverse onderwer-
pen en voor uiteenlopende doelgroepen.
Via de algemene landelijke contactpunten voor mail, 
telefoon, post en social media komt een constante 
stroom binnen aan publieksreacties die correct afgehan-
deld worden en waaruit kansen verzilverd worden. Dit 
geldt ook voor de stroom aan interne vragen die in goede 
banen geleid wordt. De medewerkers van C&F handelen 
alle ruim 63.000 transacties (vragen, webcare en data-
entries) professioneel en conform beleid af.

Online mediakanalen
In 2013 zijn alle landelijke online media onder coördi-
natie van één medewerker gebracht en zijn de beheer-
processen verbeterd. Met name de focus op de social 
media (Facebook en Twitter) werpt in het verslagjaar 
zijn vruchten af. Het aantal likes op Facebook nam van 
5.329 toe tot 29.030. En het aantal volgers op Twitter 
(aangejaagd door een persvoorlichter) neemt toe van 
6.843 in januari 2013 tot 11.096. Het YouTube-kanaal van 
de Dierenbescherming is 144.162 keer bekeken, vooral in 
de maand oktober vanwege het succes van de campagne 
tegen de afschot van zwerfkatten. Het YouTube-kanaal 
van Kids for Animals telde 112.394 weergaven in 2013. De 
corporate website www.dierenbescherming.nl is 1.548.707 
keer bezocht, een lichte toename ten opzichte van 2012, 
vooral te danken aan het succes van de dierendagcam-
pagne. De best bezochte website is www.ikzoekbaas.nl. 
Deze site werd 3.001.364 keer bezocht (een toename 
van 700.000 ten opzichte van het vorige jaar). De jeugd-
site www.kidsforanimals.nl kreeg 148.062 bezoeken, een 
toename van ruim 30.000. Het online hulpmiddel bij 
vermiste of gevonden dieren www.mijndieriszoek.nl werd 
305.661 keer bezocht, een toename van ruim 60.000. 
Dankzij extra promotie is de site www.beterleven.nl 83.740 
keer bezocht. De webwinkel werd 37.217 keer bezocht en 
het Extranet-bezoek daalde licht met 5.000 naar 116.007 
bezoeken. Eind 2013 is het nieuwe informatiecentrum op 
extranet opgeleverd, waardoor er minder klachten over 
vindbaarheid zijn en er in december een stijging van 
72 procent te zien was van het gebruik van het infor-
matiecentrum.
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Voorlichtingsprojecten

•Themamaand Wildedierenleed
Februari 2013 stond in het teken van ‘Wildedierenleed’, 
het leed bij wilde dieren als gevolg van jacht dan wel 
schade- en overlastbestrijding. Met een campagne op  
social media (Facebook en Twitter) vroegen we deze 
maand aandacht voor dit onderwerp. 
Om het Nederlands publiek bewust te maken van het 
leed dat in het wild levende dieren wordt aangedaan, 
plaatsten wij prikkelende stellingen en vragen over 
‘Wildedierenleed’ op social media. Er is een toolkit voor 
afdelingen gemaakt. 
De volgende afdelingen van de Dierenbescherming na-
men deel aan de campagne en maakten gebruik van de 
toolkit: Rijnmond, Amsterdam, Noord-Holland Noord, 
Brabant Zuid-Oost, Friesland, Drenthe, Haaglanden, 
Midden Nederland. Zowel op Facebook als Twitter is er 
inhoudelijk over de stellingen en vragen gediscussieerd. 
Soms alleen door een reactie te plaatsen, soms ook door 
te reageren op reacties van anderen. Deze reacties en 
discussies gaven blijk van een groeiend bewustzijn.
Op Facebook werden zestien stellingen geplaatst die per 
stelling gemiddeld door 2.350 bezoekers zijn gezien. 

•Themamaand Ikzoekbaas 
Tijdens de jaarlijkse voorjaarsactie werd aandacht 
gevraagd voor de dieren in het asiel. April was thema-
maand in het teken van ‘ik zoek baas’. De ludieke aftrap, 
het dumpen op NS-stations van pluchen hondjes met een 
boodschap eraan, werd door persvoorlichting onderste-
und met een persbericht en het aanwenden van con-
tacten met de media. Dit resulteerde onder meer in een 
interview met Frank Dales in het Radio 1 Journaal. Het in 
het persbericht aangehaalde ‘crisis in de dierenasielen’ 
werd goed opgepikt in de media. Hart van Nederland, het 
Jeugdjournaal, RTL Nieuws, Trouw en Telegraaf brachten 
het bericht. 

•Themamaand zwerfkatten
Juni (en een deel juli) stond in het teken van zwerfkatten. 
Onder het motto: instroom beperken, uitstroom ver-
sterken werden twee acties opgezet, waar goed aan werd 
deelgenomen door afdelingen.

- Actie Bijzondere Katten (uitstroom versterken): op ikzoek-
baas.nl werden 500 veelal langzitters, geoormerkt als ‘Bij-
zondere Kat’ en via persberichten, remarketing, stoppers 
en banners onder de aandacht gebracht van (potentiële) 
kattenbezitters. Deze 500 dieren moesten plaats maken 
voor de nieuwe lichting (zwerf)kittens die in de zomer-
maanden de asielen bevolken.
Vijftien afdelingen haakten aan met hun asielen. Het 
aantal van 500 is niet gehaald. Uiteindelijk bleek de 

doelstelling te ambitieus en zijn 131 katten geplaatst. 
Wel is er flink meer aandacht voor de katten in de 
opvang gegenereerd en zijn er nu ervaringscijfers voor 
een vervolg van deze actie in 2014. 

- Straatkattenkrant (instroom beperken) : preventie kunt 
u zelf doen door middel van chippen/registreren en 
onvruchtbaar maken van uw kat. Via een informatieve 
Straatkattenkrant brachten we dergelijke zaken onder 
de aandacht. De krant is in een oplage van 80.000 in het 
land verspreid door achttien afdelingen (o.a. via asielen, 
dierenartsen, dierenwinkels en bibliotheken).
De krant werd gelanceerd met een ludieke actie. 
“Zwerfkatten (Bewegende speelgoedkatten) ‘verkochten’ 
op straat de Straatkattenkrant.

• Themamaand(en) Beter Leven kenmerk
In het vierde kwartaal zijn maar liefst twee voorlich-
tingscampagnes voor het Beter Leven kenmerk gevoerd. 
Een landelijke Beter Leven Week in de derde week van 
oktober, en een kerstcampagne.
De landelijke week werd uitgevoerd in samenwerking 
met de deelnemers aan het kenmerk. Motto van de week 
was: ‘Genieten met sterren’. De website werd hierop 
aangepast , er was een publiekswedstrijd en er werden 
boodschappenboekjes verspreid en actiebanners ingezet. 
Verder werd de week ondersteund met abri’s rond super-
markten en was er een open dag bij de Beter Leven-boer. 

In de tweede en derde week december vond een tweede 
campagne plaats, met als doel de consument erop te 
wijzen juist met de feestdagen diervriendelijker te 
consumeren. Als stimulans werden op de BLk-website 
feestelijke recepten van ‘duurzame’ topchefs gepresen-
teerd, waarvoor Beter Leven-producten waren gebruikt. 
De campagne is geheel online gevoerd en resulteerde in 
een spectaculaire toename van het aantal sitebezoeken.

Reputatie en merk, donatievoorkeur en -intentie
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. Hierin spelen 
interne en corporate communicatie een belangrijke rol. 
Uitgangspunten bij corporate en interne communicatie 
zijn het streven naar eenheid in uitstraling, het behou-
den en bevorderen van een sterk imago, het bewaken van 
de reputatie, het verhogen van de donatievoorkeur en 
het streven naar een goede relatie met stakeholders. 

Imago
In 2013 zijn reputatie en merk sterk gebleven. Uit de 
Chari-barometer 2013 blijkt dat de Dierenbescherming 
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op imago-attribuut ‘bekendheid’ is gestegen van plek 11 
naar 10. En in datzelfde onderzoek is de organisatie in 
de imagorangorde (bekendheids- en waarderingscore) is 
gestegen van de 21e naar een 16e plek.
In het voorjaar is een succesvolle Boris-actie uitgevoerd, 
waarmee jaarlijks aandacht wordt gevraagd voor de 
dieren in het asiel. En rond Dierendag is zeer succes-
vol actie gevoerd tegen afschot van zwerfkatten. Ruim 
135.000 mensen tekenden de petitie en in november 
werd de actie afgesloten met een ongekend succes: de 
Tweede Kamer nam een motie aan waarin de regering 
wordt verzocht over te gaan tot het instellen van een ver-
bod op het afschieten van verwilderde katten, wederom 
gevolgd door landelijke publiciteit.
De campagne heeft de financiële target gehaald en het 
aantal leads dat verzilverd kon worden lag boven target. 
Ook de conversiepercentages van deze campagne lagen 
boven target.

Interne Communicatie
In 2013 is de interne communicatie van een hoger niveau 
geweest dan de jaren ervoor. In het derde kwartaal zijn 
we begonnen met de verdere professionalise ring van de 
interne communicatie en het gebruik van de huisstijl. 
Verder hebben we een strategisch communicatieplan 
geschreven ter ondersteuning van het programma 1DB.

Deskundigheidsverbetering
De groep C&F heeft diverse trainingen georganiseerd op 
het gebied van communicatie en fondsenwerving, zoals 
een commerciële telefoontraining voor de medewerkers 
van het contact center, een training kernboodschappen 
voor communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers, 
een Masterclass Privacy en een Masterclass Fondsenwer-
ving voor het Regio-MT, trainingen social media voor 
communicatiemedewerkers van afdelingen en VB, en 
diverse individuele trainingen en workshops waarmee 
ontwikkelingen op het vakgebied gevolgd worden. Daar-
naast is een aantal keer – in verband met tijdelijke on-
derbezetting - strategisch communicatie advies ingekocht 
voor afdelingen en voor VB. Ook werd onderzoek naar 
imago en reputatie ingekocht.

Ondersteunen en professionaliseren communicatie van gehele  
DB waaronder regionale afdelingen
De groep C&F ziet toe op en faciliteert de interne nale-
ving van de huisstijlrichtlijnen. Daartoe wordt het 
gebruik van centrale huisstijlmiddelen gefaciliteerd 
en worden er in overleg met de gebruikers middelen 
ontwikkeld en centraal aangeboden via de webshop van 
ons verzendhuis.

De groep C&F heeft in 2013 de corporate bedrijfskleding 
beheerd en geparticipeerd in een projectgroep inzake 

nieuwe bedrijfskleding, die in 2014 wordt afgerond. 
Daarnaast worden de centrale communicatiemiddelen 
(waaronder de collectematerialen) beheerd bij een op-
slag- en verzendhuis.
Afdelingen werden gefaciliteerd met diverse materialen.

Regionale ontwikkelingen

De websites van de afdelingen kenden dit jaar een 
groeiend aantal bezoekers, op Facebook waren er meer 
vrienden en werd er volop getwitterd. Dit alles onder de 
vlag van de Dierenbescherming.

De afdelingen Rijnmond en OverGelder haalden ook de 
landelijke media, onder andere in het tv-programma 
“Wist Je Dat?” van RTL4. Hierin werd een beeld ge-
schetst van alle activiteiten waar de regionale Dieren-
bescherming zich voor inzet.

3.3.2 Fondsenwerving is succesvol
Om toekomstbestendig te zijn is het van belang dat de 
Dierenbescherming op brede schaal, vanuit een strategi-
sche analyse, succesvol fondsen werft. Zowel op landelijk 
als regionaal niveau moeten fondsenwervende activitei-
ten sterk ingezet worden. 
Onder regie van landelijke expertise en ervaring moet 
synergie tussen de landelijke organisatie en lokale 
afdelingen ontstaan, wat moet bijdragen aan verhoogde 
inkomsten. Het beleid van de Dierenbescherming is erop 
gericht om maximaal 25% van de opbrengsten uit te 
geven aan wervingskosten. Landelijke en lokale zicht-
baarheid en fondsenwerving maken onze positie in de 
markt ook sterker; immers veel organisaties doen aan 
fondsenwervende activiteiten en het gaat erom dat wij 
het verschil maken!

Landelijke ontwikkelingen

Optimaal ledenbehoud en contributie-inkomsten
In 2013 is het target voor contributies iets overschre-
den, dankzij succesvolle upgrade-acties waarmee de 
klantwaarde is verhoogd, en dankzij een effectief loy-
aliteitsprogramma. Het uitstroompercentage is in 2013 
iets afgenomen en leden blijven nog steeds loyaal aan de 
organisatie.

Optimale inkomsten uit giftenwerving
Tweederde van de inkomsten uit giftenwerving bestaat 
uit extra giften van leden. Vanwege een slinkend leden-
bestand staan de gifteninkomsten onder druk. Vanaf 
2013 wordt weer geïnvesteerd in ledenwerving, en dit zal 
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een positieve uitwerking hebben op de giftenwer ving. In 
2013 is de target niet gehaald, ondanks een aantal zeer 
succesvolle giftenwerfacties.

Het actief werven van leden
Het aantal geworven leden is in 2013 uitgekomen op 
een totaal van: 12.094. We hebben het jaar afgesloten 
met 122.128 leden. We hebben hiermee het target net 
niet gehaald (2.400 te kort). De verklaring hiervoor ligt 
in het gegeven dat er in 2013 na jaren weer budget was 
om leden te werven en processen ingeregeld moesten 
worden. Ook werd vertraging opgelopen door interne 
factoren die buiten de invloedsfeer van de groep lagen, 
waardoor er pas in april gestart kon worden met werven. 
De resultaten van de werfacties zijn zonder meer goed en 
het tekort over 2013 is al in de maand januari van 2014 
gecompenseerd.

Versterking van de marktpositie zakelijke markt
Er zijn flink wat succesvolle acties met de zakelijk 
partners gedaan. De meest in het oog springende was 
de Dieren voor Dieren actie van Pedigree en Whiskas 
rond Dierendag waarmee 1 miljoen maaltijden aan de 
Dierenbescherming zijn geschonken. Onderdelen van de 
actie waren een Facebook-app en promotie van asieldi-
eren in vier afleveringen van het TV-programma Life4You 
op RTL4. 
Verder hebben we zo’n tien bedrijven in ons netwerk 
bereid gevonden om prijzen (cadeaus) beschikbaar te stel-
len voor onze collecte-winactie. Eerder in het jaar is voer 
ontvangen van Mars Petcare ter waarde van E 23.000,-. 
Er zijn veel acties gedaan met relatief kleine sponsoren. 
De Dierenbescherming ondervindt ook de gevolgen van 
de trend dat de zakelijk partners steeds vaker in natura 
willen schenken of een gezamen lijke actie willen doen. 
Daardoor zijn er niet-begrote schenkingen in natura 
ontvangen en zijn de begrote inkomstentargets niet 
gehaald. Het vacant staan van de vacature als gevolg van 
het vertrek van de sponsorwerver heeft hier ook aan 
bijgedragen. Begin 2014 is de vacature weer vervuld.

Giften
Het aantal notariële aktes is gestegen met 27 procent (dat 
is 7 procent boven target). De 495 aktes vertegenwoordi-
gen een toegezegde waarde van E 164.457,-.
Van een anonieme gever is een gift ontvangen van 
E 25.000,-, bestemd voor de hondenverblijven van 
Dierenbeschermingscentrum Limburg. Bij een ano nieme 
stichting zijn 17 projectvoorstellen ingediend, waarvan 
zeven voorstellen financiering hebben ontvangen voor 
een totaalbedrag van E 197.922,-.
Op 30 december is bij 17 afdelingen de Ida Zilverschoon 
prijs uitgereikt voor ‘vrijwilliger van het jaar’ van de 
desbetreffende afdeling. Iedere vrijwilliger(sgroep) heeft 

een bedrag van E 250,- ontvangen. Daarnaast heeft de 
afde ling Limburg een extra prijs ontvangen van E 15.000,- 
voor de hondenspeelweiden.

Optimaliseren van inkomsten uit nalatenschappen
Op het gebied van nalatenschappen heeft de Dieren-
bescherming haar capaciteit uitgebreid. Op 19 november 
werd de aflevering over de Dierenbescherming van het 
TV-programma de Nalatenschap uitgezonden. Rondom 
de uitzending zijn er diverse advertenties geplaatst,  
inclusief antwoordkaarten. Dit heeft t/m december  
geresulteerd in veel brochure- en gesprekaanvragen.  
Ook de antwoordkaart in magazine Dier heeft geresul-
teerd in veel adviesaanvragen.

Ondanks de capaciteitsuitbreiding op het terrein van 
nalatenschappen heeft dat in het verslagjaar niet 
geresulteerd in een toename van inkomsten. Tussen het 
opstellen van het laatste testament en het vrijvallen van 
het testament zit een aantal jaren, dus het resultaat van 
de inspanningen die dit jaar worden geleverd, wordt pas 
over een aantal jaren zichtbaar. Dat maakt het lastig om 
deze inkomstenbron te beïnvloeden.

De inkomsten uit nalatenschappen zijn in 2013 ver 
achtergebleven bij het target. Ondanks analyse van dos-
siers en resultaten, is hiervoor niet echt een verkla ring 
gevonden. Dit type inkomsten verloopt grillig en is lastig 
te voorspellen of te beïnvloeden.

De Nationale Postcode Loterij als partner behouden
Ook in het verslagjaar is uitstekend samengewerkt met 
de Nationale Postcode Loterij, onder andere bij de open-
ing van het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort, 
dat mede dankzij een gift van de loterij gebouwd kon 
worden. De Dierenbescherming wordt al jaren ge steund 
met een vaste jaarlijkse bijdrage van 1,8 miljoen euro. 
Dankzij die steun kan de Dierenbescherming zich blijven 
inzetten voor en het leven verbeteren van dieren die in 
Nederland in de verdrukking zitten.

Verbeteren collecteorganisatie en versterking regionale 
fondsenwerving
De belangrijkste bron voor de eigen fondsenwerving 
van de afdelingen is de jaarlijkse collecte. Daarnaast 
zijn ook fondsaanvragen en bijdragen van zakelijke en 
particuliere giftgevers belangrijke bronnen voor eigen 
fondsenwerving door de afdeling. De groep C&F advi-
seert, stelt middelen beschikbaar, organiseert workshops 
en samenwerkingsoverleggen en vertegenwoordigt de 
Dierenbescherming in landelijke overlegstructuren zoals 
Stichting Collecte Plan Nederland (SCP) en Informeel 
Fondsen Overleg (IFO). De Dierenbe scherming streeft 
een groei na van de collecte-inkomsten tot 0,15 euro per 
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inwoner. Daarnaast streeft de Dierenbescherming een 
groei na van het aantal leden, het aantal zakelijke en par-
ticuliere giften en het aantal fondsaanvragen. De groep 
C&F stimuleert afdelingen deze doelstellingen te halen 
en heeft hiertoe uitgevoerd:
•  organiseren jaarlijkse collectebijeenkomst en peri-

odieke samenwerkingsoverleggen;
•  contact/advies collectecoördinatoren, fondsenwervers 

en regiomanagers inzake verbetering collecteorgani-
satie en regionale fondsenwerving;

•  actualiseren collecteprotocol en werven en verwerken 
nieuwe collectanten;

•  advisering over en begeleiding van fondsaanvragen  
bij landelijke fondsen;

•  verwerving landelijke (zakelijke) sponsoren voor  
regionale projecten; 

•  ontwikkelen collectematerialen, waaronder de  
Collectekrant en bedankcadeaus;

•  ontwikkeling innovaties zoals de Collecto-app,  
onderzoek naar disposable collectebus en pilots met 
afdelingen;

•  aansluiting afdelingen op relatiedatabase Charibase 
(inmiddels werken negen afdelingen met deze data-
base)

Regionale ontwikkelingen

Landelijke collecte
In diverse afdelingen waaronder Zuid-Holland Zuid, 
Zeeland en West- en Midden Brabant is sterk ingezet op 
de werving van collectanten; in Zuid-Holland Zuid kon 
men zelfs 550 collectanten extra inzetten, wat dan ook 
resulteerde in een hogere collecteopbrengst. 
Elke afdeling heeft na afloop het gehele collectetraject 
geëvalueerd om de verbeterpunten te inventariseren voor 
het jaar 2014.
In 2013 is E 1.179.130 opgehaald, een lichte daling 
ten opzichte van 2012. Deze daling kan deels worden 
verklaard uit de interne organisatieverandering c.q. 
professionaliseringslag, waarbij afdelingen (en dus ook 
collecte organisaties) werden samengevoegd.
 

3.4   De Dierenbescherming is toegerust voor haar taken

3.4.1 Er is één professionele DB
Deze hoofdlijn betreft de organisatieontwikkeling van 
de Dierenbescherming: Hoe richt zij zich in om zich 
maximaal voor meer dierenwelzijn te kunnen inzetten? 
De grootste uitdagingen in de komende jaren liggen in 
het optimaal functioneren van de nieuwe organisatie-
structuur en de bedrijfsvoering en bekostiging hiervan. 

Landelijke ontwikkelingen

Krachtenbundeling gelijkgestemde dierenbeschermings-
organisaties in Europa
De Dierenbescherming is al jaren actief in Eurogroup 
voor Animals. Tot en met 2013 was de algemeen direc-
teur Dierenbescherming ook voorzitter van Eurogroup. 
In 2013 was de termijn verlopen en is hij vice-voorzitter 
geworden. In deze samenwerkingsvorm zijn verschil-
lende onderwerpen aan de orde geweest. Er is met name 
inzet geweest op het verbeteren van grensoverschrij-
dende handel van dieren in de vee-industrie en op het 
realiseren van diervriendelijker Europese wetge ving.

AV besluit
In december 2012 is besloten om de structuur van de 
organisatie om te vormen naar één organisatie vorm. 
Gezien de structuur van de organisatie en de noodzaak 
van deelname van alle onderdelen van de Dierenbescher-
ming is in 2013 een projectorganisatie opgericht om tot 
uitwerking van dit besluit te komen. Dit project HOND 
heeft een voorstel opgeleverd voor zowel visie op en 
structuur van de nieuwe DB-organi satie. Vervolgens is, 
na een positief AV-besluit in het voorjaar, gewerkt aan 
het implementatieplan. In dit implementatieplan komt 
tot uiting welke stappen, op welk moment en door wie 
genomen worden om tot de nieuwe organisatie-inricht-
ing te komen.

De bedrijfsorganisatie is toegerust voor haar taken
De dienstverlening van de staforganisatie is in 2013 
ver der vormgegeven. Er is gezorgd voor een effectieve 
en goed georganiseerde vergaderstructuur tegen zo 
laag mogelijke kosten. ‘Goed’ betekent in dit verband 
tweemaandelijks overleggen met alle regio’s waarin 
regio-overstijgende zaken besproken worden en samen-
werking en kennisdeling gestimuleerd worden. ‘Tegen 
zo laag mogelijke kosten’ wordt gerealiseerd door op 
goedkopere vergaderlocaties te vergaderen. 
De Dierenbescherming wil in alle regio’s vertegenwoor-
digd zijn met een afdelingskantoor waar ook betaalde 
krachten het werk verrichten, om zo de doelstellingen te 
bereiken. Dit wordt door middel van het Fonds profes-
sionalisering mogelijk gemaakt. 
Verder spreekt voor zich dat de staforganisatie veel 
bijdragen heeft geleverd voor het project en de verdere 
implementatie van de organisatie-inrichting. Zowel 
HRM- als juridische inzet is noodzakelijk geweest om het 
complexe proces te ondersteunen. 

Navolging voorschriften en regels zoals CBF, richtlijn  
jaarverslaggeving alsmede interne besluiten
De Dierenbescherming bestaat uit een vereniging van 
verenigingen: een landelijke organisatie en meerdere  
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regionale organisaties die voor de realisering van de 
chari tatieve doelstellingen door middel van fondsenwer-
ving een beroep doen op de publieke offervaardigheid. 
Dit brengt een aantal belangrijke centrale verantwoor-
dingstaken met zich mee. In 2013 zijn centrale taken in 
het kader van navolging van de voorschriften en regels 
van onder andere CBF en de Richtlijn voor de jaarverslag-
geving uitgevoerd en is voldaan aan alle gestelde eisen. 
In een eerder hoofdstuk is reeds het resultaat van de 
interne klachtenbehandeling aan de orde geweest. 
Wij zijn nog een vereniging van verenigingen met 
daaraan gelieerde stichtingen. Om tot een professio-
nele DB-organisatie te komen is adequate advisering en 
begeleiding van besturen en regiomanagers ingezet. Er is 
steeds betere afstemming tussen het Verenigingsbureau, 
afdelingen en afdelingen onderling gerealiseerd.

Human Resource Management
HRM stond in 2013 in het teken van positionering, pro-
fessionalisering en verbetering van de werkprocessen. 
Hierbij speelde de voorbereiding op de voorgenomen 
fusie een belangrijke rol. 
Binnen de dienstverlening van HRM werd op de drie 
aandachtsgebieden (in-, door- en uitstroom) heldere posi-
tionering gerealiseerd, waarbij integraal management op 
administratief niveau werd toegepast. De daadwerkelijke 
volledige implementatie (professionalisering) in termen 
van kennisoverdracht, instructie en/of scholing is nog 
niet volledig gerealiseerd. 
Prioritering in de veelheid aan onderwerpen en aan-
dachtsgebieden heeft geleid tot een aantal keuzes. 
De voorbereiding op de voorgenomen fusie in termen 
van ‘due diligence’ en de focus van het team op con-
tinuïteit van de dienstverlening (ook aan de regio’s) 
bepaalden de focus van het team. Verder lag de focus op 
de afronding en borging van de gestarte ontwikkelingen 
van 2013.
De komende jaren zal een sterke nadruk moeten komen 
te liggen op kennisoverdracht, implementatie en verdere 
ontwikkeling van het gedachtegoed inzake integraal 
management.

• Beleidsontwikkeling
HRM heeft in 2013 een groot aantal beleidsdocumenten 
opgesteld. De uitgangspunten voor het beleid waren met 
name: eenvoud van implementatie, transparantie en 
aansluiting bij actuele wetgeving. Op het gebied van de 
Wet werk en zekerheid, Wet arbeid en zorg en Sociale 
wetgeving zijn er ingrijpende veranderingen doorge-
voerd, wat leidde tot beleid op gebied van onder andere 
aanstellingen en verzuim. Tevens zijn er voorbereidingen 
in gang gezet om de Werkkostenregeling toe te passen 
per 1 januari 2015.

• Personeelsinformatiesysteem
Het in 2012 aangekochte personeelsinformatiesysteem 
is volgens een fasenplan, tot en met fase 2, technisch 
geïmplementeerd. In 2013 heeft de organisatorische 
implementatie van fase 1 en 2 verder aandacht gekregen. 
Het personeelsinformatiesysteem wordt voornamelijk als 
salarissysteem gebruikt. In 2013 is de aansluiting met de 
financiële administratie gerealiseerd.

Behandelen aanvragen FoPro
Zoals eerder gesteld is een Fonds Professionalisering 
ingesteld om financieel zwakkere afdelingen financiële 
ondersteuning te bieden bij een minimaal benodigde 
bezetting in het kader van regionale professionalise ring. 
De toewijzing gebeurt door het opstellen van analyse-
rapporten, bespreking in een commissie van afgevaar-
digden uit de Dierenbescherming en vervolgens uitvoer-
ing van de genomen besluiten. Bij de beoorde ling wordt 
gekeken naar van tevoren vastgestelde criteria. Dit fonds 
bestaat al een aantal jaren; de behoefte eraan vermindert 
doordat afdelingen kapitaalkrachtiger zijn geworden.

Effectieve inrichting van de ondersteunende/centrale diensten 
De professionele uitvoering in onderlinge samenhang 
van kerntaken en bedrijfsvoering door zowel het Vere-
nigingsbureau als de afdelingen is een belangrijk 
aandachtspunt. De stafdiensten hebben, in relatie tot 
de totale vereniging, als rol het coördineren, bewaken, 
toetsen van en adviseren over effectiviteit en kwaliteit 
van beleidsuitvoering/vorming, HRM, bedrijfsproces-
sen, kennis management en financiële- en bestuurlijke 
processen. In 2013 zijn al deze processen onder een 
verantwoordelijke manager geplaatst. Dit leidt tot meer 
integrale dienstverlening en aanpak. Een verbeterde en 
succesvolle aanpak van de jaarplan- en begrotingscyclus 
is daar een voorbeeld van. Gebleken is dat centrale in-
koop op dit moment niet het gewenste resultaat had en 
deze functie is daarom opgeheven. Ook zijn processen 
beter ingericht en is op stafformatie bezuinigd. 

Het aantal afdelingen dat inmiddels is aangesloten op 
de centrale ICT-infrastructuur bedraagt nu dertien. 
Daarnaast is ook een aantal DOC’s aangesloten. Dit zal 
de komende tijd snel verder worden uitgebreid. Hiermee 
zorgen we dat onder meer ook de afdelingen de beschik-
king krijgen over een stabiele ICT-omgeving. Het is ver-
heugend te zien dat de ICT-groep vanuit de afdelingen 
ook steeds als gesprekspartner en adviseur wordt gezien. 
Hiermee kunnen we niet alleen de kwaliteit beter bor-
gen, maar realiseren we overall ook vaak lagere kosten. 
Ook op andere functionele gebieden (HRM, Finance etc.) 
werken we steeds meer toe naar centrale oplossingen, 
geborgd in de organisatie, waarmee invulling wordt 
gegeven aan een efficiënte ondersteuning en de verdere 
professionalisering van de organisatie.
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Financieel management
De Dierenbescherming is een goede doelenorganisatie 
en daarom is het noodzakelijk dat zij zorgvuldig met de 
aan haar toevertrouwde middelen omgaat en daarover 
verantwoording aflegt. Deze verantwoording treft u aan 
in het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag.
Doelstelling van de Dierenbescherming is om de geld-
middelen maximaal in te zetten voor dierenwelzijn. De 
overtollige middelen beheren we conform ons vermo-
gens- en beleggingsbeleid.

• Financieel beleid
Bij een professionele Dierenbescherming hoort ook een 
strak gedefinieerd financieel beleid, waaraan alle enti-
teiten binnen de kring van samengevoegde entiteiten 
van de Dierenbescherming zich dienen te houden. In 
2013 zijn stappen gezet om meer in control te komen. 
Veel inzet is er om te komen tot één financieel beleid. 
Dat houdt in:
•  een uniform pakket aan waarderingsgrondslagen;
•  een uniform rekeningschema dat aansluit op het voor 

DB gekozen fiscaal regime;
•  een financieel administratiesysteem waarbij het func-

tionele beheer van dit systeem centraal beheerd wordt;
•  dat alle entiteiten binnen de samenvoegingskring van 

de Dierenbescherming geven onvoorwaardelijk gevolg 
aan het DB-treasury beleid en in het bijzonder aan 
huisbankierschap en centraal vermogensbeheer.

• De Planning & Control-cyclus wordt voor de hele DB vastgesteld
Focus in 2013 was het verbeteren van de P&C-cyclus 
van de Dierenbescherming. Dat betekent dat is ingezet 
op instrumentenontwikkeling voor verbeterde kwali-
tatieve managementinformatie, op harmonisatie van 
werkmethoden en op ondersteuning van professio-
naliseringstrajecten binnen afdelingen. Het manage-
mentrapportagesysteem VIS (Vanuit Inhoud Sturen) is 
ontwikkeld en gebouwd en is eind 2013 operationeel 
geworden. De verdere ontwikkeling van het systeem, dat 
is voorgekomen uit het project Vanuit Inhoud Sturen, 
wordt in 2014 voortgezet. 

Ook is naar de werkmethode van financiën gekeken, 
waarop een verbetertraject is ingezet dat in 2014 wordt 
voortgezet. Er wordt strak gestuurd op de centraal vast-
gestelde data betreffende het inleveren van kwartaal- en 
jaarcijfers en begrotingscijfers. Vaste formats worden 
toegepast, zodat de snelheid en eenduidigheid binnen de 
Dierenbescherming vergroot wordt.

• Vermogensbeleid en beleggingsbeleid (uit jaarrekening)
In 2010 zijn algemene Treasury richtlijnen voor de 
Dierenbescherming vastgesteld en door de Algemene 
Vergadering goedgekeurd. Deze richtlijnen beschrijven 

de bepalingen ten aanzien van het cashmanagement, het 
verzekeringsbeleid en het beleggingsbeleid.

In ons vermogens- en beleggingsbeleid vindt een inte-
grale vertaling plaats van de uitgangspunten “Reserves 
en Beleggingsbeleid”, ontleend aan de VFI-richtlijn 
“Financieel Beheer Goede doelen” die in de eisen van het 
CBF-keur opgenomen zijn. Ook de formulering voor een 
bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is volle-
dig overgenomen en in onze jaarrekening toegepast. Zo 
dient de continuïteitsreserve voor dekking van risico’s 
voor de korte termijn en als buffer voor de middellange 
termijn voor een zekere continuïteit en uitvoering van 
kerntaken ter realisatie van de doelstelling van onze 
instelling. 

Voor onze continuïteitsreserve wordt de VFI-norm 
gehanteerd van maximaal 1,5 keer de begrote jaarlijkse 
kosten van de werkorganisatie. De Raad van Toezicht 
heeft gelet op de benodigde investeringen, in het kader 
van het komen tot 1 professionele Dierenbescherming, 
goedgekeurd dat in ons meerjarenbeleidplan –tot en met 
2015- wordt uitgegaan van een maximale besteding van 
middelen aan de kerntaken en daarom voor de omvang 
van de continuïteitsreserve gerekend mag worden met 
een factor van circa 1,0 maal de jaarlijkse kosten werk-
organisatie.

Het vermogen dat wij 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 verstrij-
ken. Uitgaande van het in stand houden van de waarde 
van de hoofdsom en bescherming tegen inflatie, worden 
de gelden voor middellange of korte termijn belegd. 
Het is een beleidskeuze om als goede doelen organisatie 
defensief en risicomijdend te beleggen en dat in beheer 
te geven bij een centrale vermogensbeheerder. Binnen de 
Dierenbescherming is een beleggingscommissie in het 
leven geroepen die drie keer per jaar vergadert over het 
te voeren en gevoerde beleggingsbeleid. In de kwartaal-
rapportage komen de beleggingsresultaten aan de orde. 
Daarnaast wordt onze effectenportefeuille jaarlijks ge-
toetst aan ons beleggingsbeleid en de daarin opgenomen 
uitsluitingen door Sustainalytics B.V. 

Belangrijke elementen uit ons beleggingsbeleid zijn:
•  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;
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•  streven naar een jaarlijks positief totaal rendement 
van tussen de 3 en 5 procent;

•  de opbrengst van de rendementen gebruiken ter 
dekking voor exploitatielasten;

•  bij de verdeling van de portefeuille over de beleggings-
categorieën aandelen, obligatie en liquiditeiten, ter 
bekostiging van de doelstellingsactiviteiten, flexibi-
liteit in te bouwen door rekening te houden met de 
termijn waarop over de beleggingen beschikt dient te 
worden;

•  treasury en cashmanagement zijn als een integraal on-
derdeel opgenomen in ons handboek Administratieve 
organisatie en Interne beheersing;

•  uitsluitingenbeleid ten aanzien van onder meer bont-
industrie, milieugevaarlijke stoffen/bestrijdingsmid-
delen, wapenindustrie, bio-industrie en dierproeven;

•  geen stemmen uitbrengen op aandeelhoudersverga-
deringen;

•  de keuze voor Schretlen & Co NV als centraal vermo-
gensbeheerder;

•  de keuze voor de Rabobank als huisbankier.

Regionale ontwikkelingen

Professionalisering afdelingen
In 2013 is veel aandacht uitgegaan naar de verdere pro-
fessionalisering van de afdelingskantoren. Ervaringen 
van voorgaande jaren zijn geëvalueerd en er is kritisch 
gekeken naar de benodigde formatie en inzet op de ver-
schillende kerntaken. 
In een aantal afdelingen was er ook dit jaar sprake van 
personele wisselingen in management en bestuur; de 
daarmee gepaard gaande processen hebben veel tijd en 
energie gevraagd van de betrokken afdelingsbesturen 
en regiomanagers. In een enkele situatie heeft dit geleid 
tot onrust onder medewerkers/ vrijwilligers en ook tot 
negatieve publiciteit. 

Verbetering bedrijfsvoering dierenopvangcentra
Een groot aantal afdelingen heeft de focus gelegd op 
verbetering van de bedrijfsvoering van de dierenopvang-
centra. Gewerkt wordt aan analyserapporten waarin de 
verschillende aspecten van de bedrijfsvoering worden 
onderzocht. 

Nieuwbouwprojecten en verbouwtrajecten
In december is het tweede nieuwe Dierenbeschermings-
centrum feestelijk geopend in Born. Dit centrum is het 
resultaat van een totaalvisie op de keten dierenhulp in 
de gehele regio. De dierenopvangcentra in Maastricht, 
Heerlen en Geleen zijn opgegaan in dit nieuwe centrum. 
In december zijn alle dieren verhuisd naar hun nieuwe 
huisvesting. Het Regionaal Opleidingscentrum en het 

Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke 
Mijnstreek hebben ook onderdak gevonden in het cen-
trum, zodat er een unieke combinatie is ontstaan tussen 
dierenopvang, voorlichting en educatie.

In het najaar is de eerste steen gelegd voor het nieuwe 
dierenopvangcentrum in Breda, dat naar verwachting 
najaar 2014 zal worden geopend.
De afdelingen Noord-Holland Noord en Rijnmond zijn 
bezig met verdere planvorming rondom de bouw van een 
Dierenbeschermingscentrum.
In Afdeling Brabant Zuid-Oost is het dierenopvangcen-
trum de Doornakker verbouwd, waardoor nu alle func-
ties in de keten dierenhulp op één locatie zijn onderge-
bracht.

Project één Dierenbescherming
Na de besluitvorming tijdens de Algemene Vergadering 
van 22 juni, zijn afdelingen actief bezig met het traject 
één Dierenbescherming. Afdelingsbestuurders en regio-
managers participeren in de diverse werkgroepen om de 
regionale expertise in te brengen. Ook zijn werknemers, 
vrijwilligers en leden geïnformeerd over de voorgenomen 
fusie tot één vereniging per 1 januari 2015.
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4. sociaal Jaarverslag

De professionalisering en de ontwikkeling van de 
afdelingen is in volle gang. Dit vraagt om flexibiliteit en 
inzet van mensen en middelen. Deze professionalisering 
is onder andere zichtbaar in een scherpere scheiding 
tussen HRM en de salarisadministratie, een schriftelijke 
onderbouwing van de personele mutaties, eenduidige 
beleidsvorming en -voering en eenduidige personele 
dossiervorming. Dit heeft zich vertaald in verbeterde, 
transparante en controleerbare werkprocessen, lagere 
kosten (een reductie in bezetting) en uiteindelijk in een 
beheersbaar en acceptabel verzuim.

4.1 Medezeggenschap

Samenstelling en verkiezingen
De ondernemingsraad (OR) onderging enige wisselingen 
in de bezetting:
- Leon Ripmeester (voorzitter)
- Dick Duyzer (LID)
- Agnes Hemstede (C&F)
- Fayrouz van der Weit (C&F)
-  Arie Leijendekkers en Yvon Snelders zijn uit dienst 
getreden.

Vergaderingen
In 2013 vonden er acht interne overleggen plaats en 
acht overlegvergaderingen met de bestuurder/algemeen 
directeur. 

In 2013 zijn de volgende onderwerpen besproken:
•  (evaluatie van) de autoleaseregeling en installatie van 

track & trace; 
•  begroting en jaarplan, VB, LID en samengevoegde  

entiteiten;
• CAO en personeelsgids;
• financiële situatie;
•  jaarrekening en jaarverslag, VB, LID en samengevoegde 

entiteiten;
•  organisatieontwikkeling en de betrokkenheid van de 

OR daarbij;
• tijdschrijven;
• thuiswerkregeling;
• harmonisatie arbeidsvoorwaarden;
• reiskosten;
• protocol agressie-incidenten;
• vernieuwd verzuimprotocol;
• aanstellingsbeleid;
• beleid en reglement ongewenst gedrag;
• aanpassing reglement IBC-FWG;

• project HOND;
• evaluatie personeelsinformatiesysteem AFAS
• piketregeling.

Communicatie met achterban
De OR heeft in 2013 Extranet benut als medium voor 
communicatie met de achterban. Een extranet is een 
type computernetwerk binnen een organisatie waarin 
informatie beschikbaar wordt gesteld voor anderen 
buiten de organisatie. Alle agenda’s en verslagen zijn 
erop gezet en de notities die de OR aan de bestuurder 
heeft gestuurd.

4.2 Bestuursmodel en management
De Dierenbescherming kent een RvT-model. De RvT houdt 
integraal toezicht op het bestuur en op het beleid en de 
algemene gang van zaken binnen de Dierenbescher ming 
en de daarmee verbonden organi saties. Het toezicht 
(vooraf en achteraf) van de RvT op de bestuurder van 
de landelijke vereniging wordt geregeld in de statu ten 
en reglement van de landelijke vereniging. Directie en 
managementteam zijn belast met zowel de constitue-
rende als de dirigerende leiding (– beleidsuitvoe ring) van 
de organisatie. Het management team werkt vanuit het 
concept ‘integraal management’.

4.3 Personeelsbeleid 
Voor wat de werknemers van het VB betreft, wordt de 
CAO Ziekenhuizen gevolgd. de bezoldiging van de di-
recteur is conform de richtlijnen van de VFI. De Dieren-
bescherming kent een grote diversiteit aan functies: dit 
betekent dat algemeen beleid niet altijd voldoet aan de 
(on)mogelijkheden van sommige functies. Waar mogelijk 
wordt hier rekening mee gehouden. Echter de Dierenbe-
scherming streeft wel naar eenduidigheid voor een ieder. 
Dit om onderlinge verschillen beheersbaar en verklaar-
baar te laten zijn. HRM heeft zich in 2013 primair 
beziggehouden met eenduidigheid en transparantie.

4.4 Bedrijfshulpverlening 
Het jaar 2013 kenmerkte zich door discontinuïteit in het 
team. Zowel de coördinator BHV als de vervangend coör-
dinator BHV hebben de organisatie verlaten. 
Het team BHV (3 personen) heeft zich actief ingezet om 
de meest belangrijke zaken qua BHV bij te houden. Zo 
hebben zij ook in 2013 de vereiste her- en bijscholing 
doorlopen.
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In 2013 zijn er geen ontruimingen geweest. Er is wel een 
ontruimingsoefening geweest van de andere bedrijven in 
het pand maar daaraan heeft het BHV-team van het VB 
niet meegedaan.
In 2013 zijn enkele kleinere incidenten geweest, zoals 
iemand die onwel werd en enkele malen brandlucht in 
het pand. Bij de onwel geworden persoon is adequaat 
opgetreden en de desbetreffende medewerker is uitein-
delijk door een andere collega thuisgebracht. In verband 
met de brandlucht is éénmaal de brandweer ingescha-
keld omdat dit incident plaatsvond rond 8.00 uur toen er 
nog geen leden van het BHV-team aanwezig waren. In de 
andere gevallen heeft het BHV-team de oorzaak kunnen 
achterhalen (voedselbereiding bij andere bedrijven in het 
pand).
Richting de fusie zal het team opnieuw bezien moeten 
worden in het kader van DB-brede BHV-activiteiten.

4.5 Personeelsbezetting

 2013  2012  afwijking
 Landelijke Vereniging 78,3  79,0  -0,7
 Afdelingen en Stichtingen 352,4  370,8  -18,4
 430,7  449,8  -19,1
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5.  verkort financieel verslag

5.1 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 

richtlijnen 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 jaarrekening in de bijlage.

5.2 Balansoverzicht

2013             2012
aCTIva

Materiële vaste activa 30.185 26.427 
Doelstellingen 27.755 24.888 
Bedrijfsmiddelen 2.430 1.539 

financiële vaste activa 392 178 
Doelstellingen 316 132 
Overige leningen 76 46 

Beleggingen 9.757 10.344 

voorraden 386 383 
Doelstellingen 154 369 
Bedrijfsmiddelen 232 14 

vorderingen en overlopende activa 14.872 15.588

liquide middelen 23.583 25.748 

ToTaal aCTIva  79.175  78.668

PassIva   

reserves 53.919   50.472   
• Continuïteitsreserve 19.399 16.836 
• Bestemmingsreserves 34.520 32.884 
• Overige reserves 752

fondsen 
• Bestemmingsfondsen 10.690 14.804

64.609 65.276 
voorzieningen 333 713 
langlopende schulden 5.241 4.147
Kortlopende schulden en overlopende passiva 8.992 8.532

ToTaal PassIva 79.175 78.668

In onderstaande tabel is de balans van de Dieren bescherming per 
31 december opgenomen. Bedragen zijn opgenomen in € x 1.000.
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In 2013 is geïnvesteerd in asielen en automatisering 
voor totaal E 6.340. De grootste investeringen hebben 
plaatsgevonden ten behoeve van Dierenwelzijnscentrum 
Limburg E 5.074, Asiel Breda E 473, het ICT-netwerk E 191 
en overige E 602.

De investering van het Asiel Breda betreft de bouw in 
uitvoering van het nieuwe asiel. De totale investering 
bedraagt E 2.744. Hiervan wordt E 2.271 geïnvesteerd in 
2014. Het saldo is opgenomen als gebouwen in uitvoe-
ring. Het asiel wordt in 2014 opgeleverd en in gebruik 
genomen.

De Dierenbescherming voert een actief, maar beheerst 
vermogensbeleid. Hierbij wordt samengewerkt met 
Schretlen & Co., een dochtermaatschappij van de Rabo-
bank. Het streven is om de aanwezige beleggingen 
centraal onder te brengen. Op het effectendepot gead-
ministreerd bij de Rabobank/Schretlen & Co rust geen 
pandrecht.

Van de rekeningen-courant staat E 9.993 op bankrekenin-
gen bij de Rabo, E 2.386 op bankrekeningen bij de ABN-
Amro, E 3.691 op bankrekeningen bij de ING en E 6.712 
op bankrekeningen bij de overige banken. 
Voor een bedrag van E 76 is een bankgarantie verstrekt. 
Het overige saldo staat de organisatie vrij ter beschik-
king.

5.2.1 Toelichting reserves en fondsen
De verdeling van reserves en fondsen maakt deel uit van 
het vermogensbeleid. Het totaal aan reserves en fondsen, 
inclusief de reserves financiële vaste activa, bedroeg per 
31 december 2013 E 64,6 miljoen (31 december 2012: 
E 65,3 miljoen). Het resultaat over 2013 bedraagt E 0,6 
miljoen negatief. Dit resultaat is verwerkt in de reser-
ves en fondsen. Bij baten waarbij een derde partij een 
specifieke bestedingsmogelijkheid heeft aangegeven, zijn 
deze aangemerkt als bestemmingsfonds. Deze baten zijn 
toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. Bestedingen 
van deze gelden worden aan de betreffende fondsen ont-
trokken.

Gelden waaraan de RvT een specifieke bestemming heeft 
gegeven zijn via de resultaatsbestemming toegevoegd 
aan een bestemmingsreserve. Uitgaven van deze gelden 
zijn via de resultaatsbestemming 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 aan de continuïteitsreserve.
Ultimo 2013 is de verhouding 0,62 (2012: 0,53): conti-
nuïteitsreserve E 19.399 (2012: E 16.836) en kosten werk-
organisatie E 31.112 (2012: E 31.506). Voor de komende 
jaren is beleid ontwikkeld om naar de streefwaarde van 
factor 1 te groeien. 
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5.3 Baten- en lastenoverzicht

(x € 1.000) Realisatie 
2013

Begroting  
2013

Realisatie 
2012

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 18.654 19.094 23.583
Baten uit acties derden 1.860 2.030 1.880
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 10.298 8.693 9.515
Baten uit beleggingen 599 580 1.135
Opbrengsten dierenambulances en dierenopvangcentra 6.153 7.185 6.971
Overige baten 1.755 1.945 1.465

 
Totale Baten 39.319 39.527  44.548 

lasten

Besteed aan doelstellingen
Dierenhulp 18.733 18.704 20.023
Toezicht dierenwelzijn 5.640 3.879 5.100
Voorlichting 3.533 4.786 4.637
Beleidsbeïnvloeding 1.252 955 901

29.158 28.324  30.661
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 3.525 3.331 2.503
Kosten acties derden 11 0 39
Kosten van beleggingen 21 0 9

3.557 3.331 2.551
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 7.216 8.254  8.376 

Totale lasten 39.931 39.910  41.588

resultaat -612 -383 2.960 

resultaatbestemming
Toevoegingonttrekking aan:
Continuïteitsreserve 2.619 -383 -108
Bestemmingsreserves 1.635 0 983
Overige reserves -752 0 752
Bestemmingsfondsen -4.114 0 1.333

-612 -383 2.960 
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5.3.1 Bezoldiging medewerkers
Binnen de Dierenbescherming hebben we deels vrijwil-
ligers en deels betaalde krachten. Voor de vrijwilligers 
bestaat er een vrijwilligersbeleid. Voor de werknemers in 
dienst bij het VB en de LID geldt de CAO Ziekenhuizen. 
Voor de werknemers bij andere entiteiten binnen de 
kring van samengevoegde entiteiten gelden individuele 
arbeidsvoorwaarden. In 2013 bedragen de personeels-
kosten voor de gehele Dierenbescherming E 19,9 miljoen 
(2012: E 20,4 miljoen).

5.3.2 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 2013 op basis van veertig uur per week bruto 137 
duizend euro, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuit-
kering. Als onderdeel van de honorering is in 2013 ook 
een leaseauto ter beschikking gesteld. Deze beloning valt 
binnen het VFI-maximum. Detailgegevens en nevenfunc-
ties van de directeur/bestuurder zijn in het onderstaande 
overzicht opgenomen.

Dienstverband 2013 2012

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) 2013 2012

Jaarinkomen 

bruto loon/salaris 117 117

vakantiegeld 9 9

eindejaarsuitkering, 13e/14e mnd 3 3

variabel jaarinkomen 7 7

Totaal jaarinkomen (x E 1000) 137 137 

SV lasten (werkgeversdeel) 8 9

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 11 11

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 14 14

Totaal overige lasten en vergoedingen 34 34 

Totaal bezoldiging 171 171



Dierenbescherming  Jaarverslag 2013 49

(x €1.000)

D
ierenhulp

Toezicht D
ierenw

elzijn

Voorlichting

B
eleidsbeïnvloeding

Fondsenw
erving

Kosten beleggingen

Kosten acties derden

Kosten B
eheer & Adm

inistratie

Totaal realisatie 2013

B
egroting 2013

Totaal realisatie 2012

Directe kosten 4.864 2.336 1.611 243 2.019 21 11 2.689 13.794 10.925 14.442 

Personeelskosten 10.267 2.664 1.530 826 1.216 - - 3.422 19.925 19.642 20.486 

Reis- en verblijfs-
kosten

176 221 38 21 30 - - 109 595 855 944 

Huisvestingskosten 1.905 211 189 74 134 - - 407 2.920 3.387 2.672 

Bestuurskosten 96 11 12 5 10 - - 20 154 89 171 

Overige algemene 
kosten

1.426 198 153 83 116 - - 567 2.543 5.012 2.873 

Totale lasten 18.734 5.641 3.533 1.252 3.525 21 11 7.214 39.931 39.910 41.588 

Kostentoerekening
De relatieve omvang van de kosten fondsenwervende actitivteiten is een maatstaf bij de keuze door donateurs 
van fondsenvervende instellingen. De kosten worden aan de doelstelligen, werving van baten en beheer en 
administratie consistent toegerekend op basis van de tijdsbesteding van personeel.

Kengetallen
• % kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving = 18,9% (2012: 11,4%)
• % lasten Beheer & Administratie ten opzichte van totale lasten = 18,1% (2012: 20,1%).  
 De Landelijke Vereniging hanteert op basis van het vierjaarsgemiddelde als leidraad maximaal 25%.   
Het gemiddelde gedurende de periode 2010 tot en met 2013 is 19,8%.
• % besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten = 74,2% (2012: 68,8%). 
• % besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten = 73,0% (2012: 73,7%). 

5.4 lastenverdelingoverzicht

Nevenfuncties van de algemeen directeur/bestuurder 
in 2013 zijn: 
-  lid Raad van Toezicht Bibliotheek Service  
Centrum Utrecht 

-  lid Raad van Toezicht Vereniging Openbaar  
Onderwijs/Facilitair

- voorzitter Eurogroup

5.3.3 Vergoedingen aan leden van de RvT
In 2013 hebben de leden van de Raad van Toezicht teza-
men een bedrag van totaal E 6.000 (2012: E 4.000) voor de 
door hen gemaakte reis-, verblijf- en representatiekosten 
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.
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5.5 Toelichting op exploitatie

(x €1.000) realisatie Begroting Realisatie Verschil Verschil
 2013 2013 2012 R2013-B2013 R2013-R2012

    
Baten    
Baten uit eigen fondsenwerving 18.654 19.094 23.583 -440 -4.929
Baten uit acties derden 1.860 2.030 1.880 -170 -20
Vergoeding wettelijke taken en subsidies 10.298 8.693 9.515 1.605 783
Baten uit beleggingen 599 580 1.135 19 -536
Opbrengsten dierenambulances en 
dierenopvangcentra 6.153 7.185 6.971 -1.032 -818
Overige baten 1.755 1.945 1.465 -190 290
      
Totale Baten 39.319 39.527 44.548 -208 -5.230
     
lasten     
Besteed aan doelstellingen     
Dierenhulp 18.733 18.704 20.023 30 -1.290
Toezicht dierenwelzijn 5.640 3.879 5.100 1.761 540
Voorlichting 3.533 4.786 4.637 -1.253 -1.104
Beleidsbeïnvloeding 1.252 955 901 296 351
      
 29.158 28.324 30.661 834 -1.503
Werving baten     
Kosten eigen fondsenwerving 3.525 3.331 2.503 194 1.022
Kosten acties derden 11 0 39 11 -28
Kosten van beleggingen 21 0 9 21 12
      
 3.557 3.331 2.551 226 1.006
Beheer en administratie      
Kosten beheer en administratie 7.216 8.254 8.376 -1.039 -1.160
      
Totale lasten 39.931 39.910 41.588 21 -1.657
      
      
resultaat -612 -383 2.960 -229 -3.573
     

In het vervolg worden de meest opvallende afwijkingen 
weergegeven. 

BaTen:

•Eigen fondsenwerving
De nalatenschappen zijn in 2013 lager dan gemiddeld in 
de afgelopen jaren. Hierbij is het aantal nalatenschappen 
vrijwel gelijk gebleven, maar is het gemiddelde bedrag 
per nalatenschap gedaald.

In de post giften zijn bijdragen verantwoord voor de 
bouw van het Dierenwelzijnscentrum in Born, Limburg 
(E1,5 miljoen, 2012: E 2,1 miljoen). In de regio Overgelder 
is in 2012 een gift ontvangen van E 0,3 miljoen. De 
overige giften zijn E 0,5 miljoen lager dan in 2012.

•Vergoeding wettelijke taken
In de post vergoeding wettelijke taken is een bijdrage 
verantwoord voor de nieuwbouw van het asiel in Breda 
(E 1,8 miljoen). In 2012 is een bijdrage ontvangen 
van de gemeente Amersfoort voor de bouw van het 
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dierenwel zijnscentrum in Amersfoort (E 0,6 miljoen); 
dit centrum is in 2013 gerealiseerd, er is geen bijdrage 
meer ontvangen. 
De regio Limburg heeft in 2013 van gemeenten E 0,3 
miljoen ontvangen ten behoeve van de nieuwbouw. De 
opbrengsten zijn in de regio Noord-Holland Zuid E 0,2 
miljoen lager; in de regio Rijnmond zijn deze E 0,1 mil-
joen lager. Door het ontliëren van het Haags Dierencen-
trum is E 0,4 miljoen aan baten weggevallen.

•Opbrengsten Dierenambulances en Dierenopvangcentra
Door het ontliëren van het Haags Dierencentrum is 
E 0,4 miljoen aan baten weggevallen. Door de samen-
voeging van de asielen in Limburg en de overgang naar 
het nieuwe Dierenwelzijnscentrum is E 0,1 miljoen aan 
baten weggevallen. Reden hiervoor is de gewijzigde capa-
citeit en de verandering van gebied. Het saldo van E 0,3 
miljoen minder is verdeeld over de overige regio’s.

•Overige opbrengsten
De opbrengsten van Stichting Beter Leven kenmerk 
bedragen in 2013 E 0,7 miljoen. Dit is een toename van 
E 0,2 miljoen ten opzichte van 2012. De overige opbreng-
sten zijn gelijk aan 2012. 

lasTen:

•Personeelskosten
De totale personeelskosten zijn E 0,6 miljoen lager dan in 
2012. In 2012 is een voorziening gevormd voor de kosten 
van het vertrek van medewerkers ter grootte van E 0,4 
miljoen.

•Lasten dierenhulp
De grootste afwijkingen ten opzichte van 2012 betreffen 
de regio Noord-Holland Zuid (-/- E 0,2 miljoen); Rijn-
land (- /- E 0,1 miljoen); Haaglanden (+ E 0,1 miljoen aan 
bijdrage aan asielen als gevolg van het ontliëren van 
het Haags Dierencentrum); Rijnmond (-/- E 0,1 miljoen); 
Brabant Zuid Oost (-/- E 0,4 miljoen) en Limburg (-/- E 0,2 
miljoen). 

•Lasten toezicht dierenwelzijn
De lasten toezicht dierenwelzijn zijn E 0,5 miljoen hoger 
dan in 2012. Bij de regio Haaglanden zijn de lasten E 0,1 
miljoen lager door ontliëring van het Haags Dierencen-
trum. Bij de regio Limburg zijn de lasten E 0,3 miljoen 
hoger dan in 2012. 

•Kosten werving baten
De kosten werving baten zijn toegenomen. In 2012 is op 
deze kosten bespaard ten gunste van de andere kernta-
ken. In 2013 zijn de activiteiten en de daarmee gepaard 

gaande kosten weer teruggebracht op het gebruikelijke 
niveau.
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relaTIeve BesTeDIng Per DoelsTellIng

  Kosten beheer en administratie

   Kosten eigen fondsenwerving

  Beleidsbeïnvloeding

  Voorlichting

  Toezicht dierenwelzijn

  Dierenhulp
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2013 2012

48,15%

12,26%

11,15%

6,02%

20,14%

2,17%

5.6 Toekomstvisie
De opgenomen begroting 2014 met een exploitatietekort 
van € 1,8 miljoen is in de Algemene Vergadering van 14 
december 2013 vastgesteld. In deze begroting zijn kosten 
voor een bedrag van € 1,6 miljoen opgenomen, welke 
door het Verenigingsbureau worden aangewend voor de 
uitvoering van het project 1DB.
In onderstaande tabel is de begroting 2014 en de begro-
ting 2013 opgenomen (€ x 1.000).

46,91%

14,12%

8,85%

8,83%

18,07%

3,14%
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Begroting 2014

(x € 1.000) Begroting 
2014

Begroting 
2013

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 19.340 19.094
Baten uit acties derden 1.830 2.030
Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 9.289 8.693
Baten uit beleggingen 494 580
Opbrengsten dierenambulances en 
dierenopvangcentra 8.483 7.185
Overige baten 1.695 1.945

Totale baten 41.131 39.527

lasten
Besteed aan doelstellingen
Dierenhulp 19.010 18.704
Toezicht dierenwelzijn 4.740 3.879
Voorlichting 5.345 4.786
Beleidsbeïnvloeding 1.264 955

30.359 28.324
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 3.070 3.331
Kosten acties derden 656 0
Kosten van beleggingen 3 0

3.729 3.331
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 8.861 8.254

Totale lasten 42.949 39.910

resultaat -1.818 -383

resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve -1.818 -383
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen - -

-1.818 -383 

In de begroting 2014 zijn de kosten voor het fusie- en samenwerkingstraject ‘1DB’ ad €1.588 versleuteld
over de genoemde lasten hierboven. Zonder deze kosten komen de totale lasten uit op € 41.361 en het
resultaat op € 230 negatief.
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In de begroting 2014 is rekening gehouden met het 
continueren van het proces tot een duurzame, beheers-
bare en efficiënte Dierenbescherming. Het proces van 
professionalisering via het project 1DB kent de twee 
hoofdsporen fusie en samenwerking om zijn doelstelling 
te bereiken:
•  het fuseren van alle afdelingen (verenigingen) tot 1  

landelijk werkende vereniging, zodat een beter 
beheersbare en doelmatige organisatie gerealiseerd 
wordt; 

•  gelieerde stichtingen statutair binden aan de lande-
lijke vereniging door middel van het aannemen van 
nieuwe modelstatuten.

Het professionaliseren uit zich in een zakelijke bedrijfs-
voering en het hoogwaardig uitvoeren van de vier 
kern taken van de Dierenbescherming, zijnde: dieren-
noodhulp, toezicht, maatschappelijke beïnvloeding en 
politieke beïnvloeding.

Onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder 
is een programmamanager aangesteld, die middels een 
projectplan en -begroting ervoor zorgdraagt dat aan de 
voorwaarden voor een succesvolle fusie wordt voldaan.

Voor 2014 is de hoogte van het Fonds Professionalisering 
opgenomen voor € 550.000. De afdelingen dragen hierin 
voor € 250.000 bij.

Daarnaast is conform ons jaarplan 2014 in de begroting 
rekening gehouden met:
•  het vormgegeven aan de organisatie-inrichting van de 

Dierenbescherming op basis van de AV-besluiten;
•  het verder ontwikkelen en vaststellen van het basis-

pakket voor afdeling en gelieerde entiteiten;
•  het vaststellen en toepassen van de P&C-cyclus voor de 

gehele DB;
•  het voorbereiden van het strategisch meerjaren-

beleidplan 2016-2020 door middel van het opstellen 
van een masterplan;

•  het aanscherpen van het sturings- en overlegmodel op 
basis van ervaringen en de gekozen richting voor de 
organisatiestructuur van de Dierenbescherming. 

Bij het realiseren hiervan beogen wij te komen tot:
•  het realiseren van een vereenvoudigde structuur DB 

‘nieuwe stijl’;
•  het volgen door de afdelingen en gelieerde entiteiten 

van het vastgestelde basispakket;
• het opstellen van een meerjarenbeleidsplan 2016-2020;
•  aansluiting van het sturings- en overlegmodel bij de 

inrichting van de organisatiestructuur van de Dieren-
bescherming. 
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1  Financieel verslag 

 
Algemeen  

De Dierenbescherming is een naar Nederlands recht opgerichte vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid die ter 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 

verantwoording af in haar jaarverslag, waarbij zij rekening houdt met de richtlijnen voor 

fondsenwervende instellingen, de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 en van het CBF-keur waarin 

principes van de Code Goed Bestuur voor Goede doelen opgenomen zijn. 

 

Beloningsbeleid  

De VFI heeft als onderdeel van de Code Goed Bestuur de “Adviesregeling voor Beloning 

Directeuren van Goede Doelen” opgesteld en in 2011 aangescherpt waarmee wordt beoogd de 

beloning voor directeuren bij goede doelen transparant te maken en te normeren. VFI heeft op 

5 oktober 2012 besloten om de normbedragen voor 2013 te bevriezen op het niveau van 2010. 

Dit maakt dat ook de normbedragen voor 2011 en 2012 gelijk zijn aan 2010. De 

remuneratiecommissie van de Dierenbescherming heeft bij de vaststelling van de beloning voor 

de directeur in 2013 rekening gehouden met de bovengenoemde Adviesregeling. 

 

Vermogensbeleid en beleggingsbeleid 

In 2010 zijn algemene Treasury richtlijnen voor de Dierenbescherming vastgesteld en door de 

Algemene Vergadering goedgekeurd. Deze richtlijnen beschrijven de bepalingen ten aanzien 

van het cashmanagement, het verzekeringsbeleid en het beleggingsbeleid. 

 

In ons vermogens- en beleggingsbeleid vindt een integrale vertaling plaats van de 

uitgangspunten “Reserves en Beleggingsbeleid”, ontleend aan de VFI-richtlijn “Financieel 

Beheer Goede doelen” die in de eisen van het CBF-keur opgenomen zijn. Ook de formulering 

voor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is volledig overgenomen en in onze 

jaarrekening toegepast. Zo dient de continuïteitsreserve voor dekking van risico’s voor de korte 

termijn en als buffer voor de middellange termijn voor een zekere continuïteit en uitvoering van 

kerntaken ter realisatie van de doelstelling van onze instelling.  

 

Voor onze continuïteitsreserve wordt de VFI-norm gehanteerd van maximaal 1,5 keer de 

begrote jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De Raad van Toezicht heeft gelet op de 

benodigde investeringen in het kader van het komen tot 1 professionele Dierenbescherming 

goedgekeurd, dat in ons meerjarenbeleidplan tot en met 2015 wordt uitgegaan van een 

maximale besteding van middelen aan de kerntaken en daarom voor de omvang van de 

continuïteitsreserve gerekend mag worden met een factor van circa 1,0 maal de jaarlijkse 

kosten werkorganisatie. 

 

Het vermogen dat wij 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 verstrijken. 

Uitgaande van het in stand houden van de waarde van de hoofdsom en bescherming tegen 

inflatie, worden de gelden voor middellange of korte termijn belegd. Het is een beleidskeuze om 

als goede doelen organisatie defensief en risicomijdend te beleggen en dat in beheer te geven 

bij een centrale vermogensbeheerder. Daarnaast wordt onze effecten portefeuille jaarlijks  
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getoetst aan ons beleggingsbeleid en de daarin opgenomen uitsluitingen door Sustainalytics 

B.V. 

 

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 stemmen uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen; 

 de keuze voor Schretlen & Co NV als centraal vermogensbeheerder; 

 de keuze voor de Rabobank als huisbankier. 

  

Leeswijzer 

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn weergegeven in € x 1.000 
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2  Begroting 2014 

 

De opgenomen begroting 2014 met een exploitatietekort van € 1.818 is in de Algemene 

Vergadering van 14 december 2013 vastgesteld. In deze begroting zijn kosten voor een bedrag 

van €1.588 opgenomen, welke door het Verenigingsbureau worden aangewend voor de 

uitvoering van het project 1DB. 

 

In deze begroting is rekening gehouden met het continueren van het proces tot een duurzame, 

beheersbare en efficiënte Dierenbescherming. Het proces van professionalisering via het 

project 1DB kent de twee hoofdsporen fusie en samenwerking om zijn doelstelling te bereiken: 

 het fuseren van alle afdelingen (verenigingen) tot 1 landelijk werkende vereniging, zodat een 

beter beheersbare en doelmatige organisatie gerealiseerd wordt;  

 gelieerde stichtingen statutair binden aan de landelijke vereniging door middel van het 

aannemen van nieuwe modelstatuten. 

 

Het professionaliseren uit zich in een zakelijke bedrijfsvoering en het hoogwaardig uitvoeren 

van de vier kerntaken van de Dierenbescherming zijnde: dierennoodhulp, toezicht, 

maatschappelijke beïnvloeding en politieke beïnvloeding.   

 

Onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder is een programmamanager aangesteld, 

die middels een projectplan en –begroting ervoor zorgdraagt dat aan de voorwaarden voor een 

succesvolle fusie wordt voldaan. 

 

Voor 2014 is de hoogte van het Fonds Professionalisering opgenomen voor € 550. De 

afdelingen dragen hierin voor € 250 bij. 

 

Daarnaast is conform ons jaarplan 2014 in de begroting rekening gehouden met: 

 het vormgegeven aan de organisatie-inrichting van de Dierenbescherming op basis van de 

AV-besluiten; 

 het verder ontwikkelen en vaststellen van een pakket voor de afname van centrale diensten 

voor afdelingen en gelieerde entiteiten; 

 het vaststellen en toepassen van de P&C-cyclus voor de gehele DB; 

 het voorbereiden van het strategisch meerjarenbeleidplan 2016-2020 door middel van het 

opstellen van een masterplan; 

 het aanscherpen van het sturings- en overlegmodel op basis van ervaringen en de gekozen 

richting voor de organisatiestructuur van de Dierenbescherming.  

 

Bij het realiseren hiervan beogen wij te komen tot: 

 het realiseren van een vereenvoudigde structuur DB ‘nieuwe stijl’; 

 het volgen door de afdelingen en gelieerde entiteiten van het vastgestelde basispakket; 

 het opstellen van een meerjarenbeleidsplan 2016-2020; 

 aansluiting van het sturings- en overlegmodel bij de inrichting van de organisatiestructuur van 

de Dierenbescherming.  
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Begroting  

 
Begroting  

 
2014 

 
2013 

Baten 
   

Baten uit eigen fondsenwerving 19.340 
 

19.094 

Baten uit acties derden 1.830 
 

2.030 

Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 9.289 
 

8.693 

Baten uit beleggingen 494 
 

580 

Opbrengsten dierenambulances en dierenopvangcentra  8.483 
 

7.185 

Overige baten  1.695 
 

1.945 

Totale baten 41.131 
 

39.527 

    

Lasten 
   

Besteed aan doelstellingen 
   

Dierenhulp 19.010 
 

18.704 

Toezicht dierenwelzijn 4.740 
 

3.879 

Voorlichting 5.345 
 

4.786 

Beleidsbeïnvloeding 1.264 
 

955 

 
30.359 

 
28.324 

Werving baten 
   

Kosten eigen fondsenwerving 3.070 
 

3.331 

Kosten acties derden 656 
 

0 

Kosten van beleggingen 3 
 

0 

 
3.729 

 
3.331 

Beheer en administratie 
   

Kosten beheer en administratie 8.861 
 

8.254 

Totale lasten 42.949 
 

39.910 

    

Resultaat -1.818 
 

-383 

    
    

Resultaatbestemming 
   

Toevoeging/onttrekking aan: 
   

Continuïteitsreserve -1.818 
 

-383 

Bestemmingsreserves 
   

Bestemmingsfondsen   
 

  

 
-1.818 

 
-383 

 

 

* De kosten voor  het fusie- en samenwerkingstraject ‘1DB’ ad € 1.588 zijn in de begroting 2014 versleuteld over 

de genoemde lasten hierboven. Zonder deze kosten komen de totale lasten uit op € 41.361 en het resultaat op 

€ 230 negatief. 
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3  Samengevoegde balans (na resultaatbestemming) 

(Per 31 december) 

   
2013 

 

2012 

ACTIVA 

     Materiële vaste activa 1 

 

30.185  

 

                   26.427  

Doelstellingen 

  

27.755  

 

                   24.888  

Bedrijfsmiddelen 

  

2.430  

 

                     1.539  

Financiële vaste activa 2 

 

392  

 

                        178  

Doelstellingen 

  

316  

 

                        132  

Overige leningen 

  

76  

 

                          46  

Beleggingen 3 

 

9.757  

 
                   10.344  

Voorraden 

  

386  

 
                        383  

Doelstellingen 

  

154  

 
                        369  

Bedrijfsmiddelen 

  

232  

 
                          14  

Vorderingen en overlopende activa  4 

 

14.872  

 
                   15.588  

Liquide middelen 5 

 

23.583  

 

                   25.748  

TOTAAL ACTIVA  

  

79.175  

 

                   78.668  

PASSIVA 

     Reserves 6 

 

53.919  

 

                   50.472  

          Continuïteitsreserve *

  

19.399  

 

                   16.836  

          Bestemmingsreserves *

  

34.520  

 

                   32.884  

          Overige reserves

    
                        752  

Fondsen  7 

              Bestemmingsfondsen

  

10.690  

 

                   14.804  

   

64.609  

 

                   65.276  

Voorzieningen 8 

 

333  

 

                        713  

Langlopende schulden 9 

 

5.241  

 

                     4.147  

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva 10 

 

8.992  

 

                     8.532  

TOTAAL PASSIVA 

  

79.175  

 

                   78.668  

 

* Vergelijkende cijfers 2012 zijn aangepast 
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4 Samengevoegde staat van baten en lasten 

 

   

Realisatie  

 

Begroting 

 

Realisatie  

   

2013 

 

2013 

 

2012 

Baten 

       Baten uit eigen fondsenwerving 11 

 

18.654  

 

19.094  

 

23.583 

Baten uit acties derden 12 

 

1.860  

 

2.030  

 

1.880 

Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 13 

 

10.298  

 

8.693  

 

9.515 

Baten uit beleggingen 14 

 

599  

 

580  

 

1.135 

Opbrengsten dierenambulances en 

dierenopvangcentra 

  

6.153  

 

7.185  

 

6.971 

Overige baten  15 

 

1.755  

 

1.945  

 

1.465 

Totale Baten 

  

39.319  

 

39.527  

 

             

44.548  

Lasten 

       Besteed aan doelstellingen 

       Dierenhulp 

  

18.733  

 

18.704  

 

20.023 

Toezicht dierenwelzijn 

  

5.640  

 

3.879  

 

5.100 

Voorlichting 

  

3.533  

 

4.786  

 

4.637 

Beleidsbeïnvloeding 

  

1.252  

 

955  

 

901 

   

29.158  

 

28.324  

 

30.661 

Werving baten 

       Kosten eigen fondsenwerving 

  

3.525  

 

3.331  
 

2.503 

Kosten acties derden 

  

11  

 

0 
 

39 

Kosten van beleggingen 

  

21  

 

0 

 

9 

   

3.557  

 

3.331  

 

2.551 

Beheer en administratie 

       Kosten beheer en administratie 

  

7.216  

 

8.254  

 

8.376 

Totale lasten 

  

39.931  

 

39.910  

 

41.588 

        
Resultaat 

  

612- 

 

383- 

 

2.960  

        Resultaatbestemming 

       Toevoeging/onttrekking aan: 

       Continuïteitsreserve 

  

2.619  

 

-383 

 

-108 

Bestemmingsreserves 

  

1.636  

 

0 

 

983 

Overige reserves 

  

-752 

 

0 

 

752 

Bestemmingsfondsen 

  

-4.114 

 

0 

 

1.333 

   

612- 

 

-383 

 

               

2.960  
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5 Samengevoegd kasstroomoverzicht (indirecte methode) 

(Per 31 december) 

            2013   2012 

Kasstroom uit operationele activiteiten           

Resultaat vóór interest en dividend         -884   2.362 

Aanpassingen voor:               

- afschrijvingen         2.289    1.937 

- boekverlies op buiten gebruik gestelde activa     230    586 

- mutaties voorzieningen         -387   13 

- mutaties groep           -552 

-ongerealiseerde koersresultaten       -173   -958 

- veranderingen in werkkapitaal:             

   - (toe)afname (handels)vorderingen       665    -1.871 

   - (toe)afname voorraden       -21   -32 

   - toe(af)name kortlopende schulden       573    480 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties       3.176    -397 

                  

Ontvangen interest         237    451 

Ontvangen interest obligaties           222    0 

Ontvangen dividend         40    30 

Betaalde interest         -150   116 

Aankoop van beleggingen       -3.336   -2.360 

Verkoop van beleggingen         3.270    3.433 

Toename langlopende deposito’s         -4   -1426 

Afname langlopende deposito’s         838    757 

Kasstroom uit operationele activiteiten        3.409    2.966 

                  

cccKasstroom uit investeringsactiviteiten           

Investeringen in materiële vaste activa       -6.222   -5.703 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten       -6.222   -5.703 

                  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten           

Nieuwe leningen u/g         -440   0 

Ontvangen aflossingen leningen u/g       226    3 

Nieuwe leningen o/g         1.347    0 

Aflossingen van leningen o/g       -253   -186 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       879    -183 

Toe(af)name geldmiddelen       -1.933   -2.920 

                      

Mutatie groep             -232   0  

Toe(af)name geldmiddelen           -2.165    -2.920 

                      

    31-12-2013   
31-12-

2012 
  

Mutatie 
2013 

  
Mutatie 

2012 

                  

Totaal liquide middelen   23.583   25.748   -2.165   -2.920 
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6 Toelichting behorende tot de samengevoegde jaarrekening 

 
Algemeen 

Het doel van de samengevoegde 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 en de richtlijnen van het CBF-keur waarin 

principes van de Code Goed Bestuur voor Goede doelen opgenomen zijn. 

 

Verslaggevingsperiode 

De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2013. 

 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van de 

Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 650.  

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

 

Verbonden partijen 

Binnen de Dierenbescherming bestaan tussen entiteiten onderling verbindingen inzake onder meer: 

- bijdragen in exploitatietekorten; 

- het onderling uitlenen van personeel; 

- het verrichten van stafdiensten op centraal niveau ten behoeve van entiteiten; 

- het doorberekenen van diverse kosten. 

 

Buiten de kring van de Dierenbescherming zijn geen andere verbonden partijen geïdentificeerd. 

Onderlinge verhoudingen en doorbelastingen zijn in de samengevoegde jaarcijfers geëlimineerd. 

 

Samengevoegde begroting 2013 

De begroting voor 2013, zoals opgenomen in de staat van baten en lasten, is de begroting die 

goedgekeurd is tijdens de Buitengewoon Algemene Vergadering in april 2013. 

Voor een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2013 en goedgekeurde 

begroting 2013 wordt verwezen naar de financiële paragrafen in het samengevoegde jaarverslag. 

 

Realisaties 2012 en 2013 

Voor een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de realisatie 2013 en de realisatie van 2012 

wordt verwezen naar de financiële paragrafen die hierna volgen. 
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7 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

Algemeen 

De cijfers over 2012 zijn geherrubriceerd om vergelijking met 2013 mogelijk te maken. Aan de 

herrubricering ligt een lokaal foutherstel van de post voorzieningen bij één van de stichtingen ten 

grondslag. De activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde, tenzij hierna anders 

vermeld. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle 

financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld. 

 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld . Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 

economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. 

 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 

met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 

of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 

wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 

verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 

aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of 

betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde .  

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn 

overgedragen aan de gebruiker van de dienst. 

 

Het gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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Grondslagen voor samenvoeging  

De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen" van 

de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ 650. 

 

In deze 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 deze jaarrekening, staan op 

de volgende pagina vermeld. 
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Mutaties in de groep voor samenvoeging 2013 

Nieuw opgericht: 

 Stichting De Wissel (B67) (ontstaan door splitsing van Afdeling Leeuwarden) 

 

Verder hebben binnen de Dierenbescherming de volgende mutaties plaatsgevonden: 

 Afdeling Leeuwarden (A42) gefuseerd met Afdeling Friesland (A105) 

 Afdeling Kampen (A39) gefuseerd met Afdeling Noord Overijssel (A98) 

 Afdeling Eemland en A81 Afdeling Zeist met Regio Utrecht (A111) 

 West Alblasserwaard (A73) met Afdeling DierenWaarden (A106) 

 Ontliëring van Haags Dierencentrum (B45)  van Afdeling Haaglanden (A109) 

 

Samenstelling 2013 van de in deze jaarrekening opgenomen entiteiten 

 

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 Heiloo

L4 Stg. DB Beheer Onroerende Zaken B37 Stg. Dierenopvang Schagen e.o.

L5 Stg. BLk B41 Stg. Dierenopvangcentrum Waterland

N01 Groningen B44 Stg. Kerbert Dierentehuis

A30 Groningen e.o. N11 Amsterdam

B18 Stg. Dierenthuis Oost-Groningen A07 Amsterdam

B36 Stg. Laetitiahoeve N12 Noord-Holland Zuid

N02 Friesland A110 Noord-Holland Zuid

A105 Friesland B19 Stg. Beheer DTH in Kennemerland

B24 Stg. Thomassen-Verkouter B56 Stg. Dierentehuis Amstelveen

B38 Stg. Nomadenhof Sneek B57 Stg. Dierenambulance Noord-Holland Zuid

B46 Stg. Dierenasiel de Sw inge B63 Stg. Dierenopvang Haarlemmermeer

B67 Stg. Dierenopvang de Wissel N13 Rijnland

N03 Drenthe A93 Rijnland e.o.

A104 Drenthe B17 Stg. Dierentehuis "Midden Holland"

B12 Stg. Provinciaal Drents Dierentehuis N14 Haaglanden

N04 Noord Overijssel A109 Haaglanden

A98 Noord-Overijssel

B21 Stg. steunfonds DTH Edo Hammers N15 Rijnmond

B51 Stg. Dierenambulance Noord-Overijssel A58 Rijnmond

B66 Stg. Dierenhulp Edo Hammers Kampen B26 Stg. Dierenopvang Rotterdam

N05 Twente B28 Stg. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid

A96 Tw ente B30 Stg. Zw erfkatten Rijnmond

B04 Stg. Dierenopvang DB Regio Almelo B32 Stg. Dierenw elzijn Rijnmond e.o.

B15 Stg. DOC Enschede B40 Stg. Dierentehuis Nieuw e Waterw eg

B20 Stg. Dierenopvang Hengelo B59 Stg. f inanciering Dierentehuis "Nieuw e Waterw eg"

B52 Stg Dierenbescherming Dierenambulance Tw ente N16 Zuid Holland Zuid

N06 Overgelder A106 Dierenw aarden

A89 Overgelder B23 Stg. Dierentehuis Leerdam

B06 Stg. Asiel "De Kuipershoek" B33 Stg. Dierenasiel Tiel

B07 Stg. Gebouw en "kuipershoek" B62 Stg. Asiel Gorinchem

B08 Stg. Dierentehuis Arnhem e.o. Zeeland

B13 Stg. Hof van Ede N17 A94 Zeeland

B14 Stg. steunfonds NVBD West en Midden Brabant

B47 Stg. Ambulance DB OverGelder N18 A103 West- en Midden-Brabant

B60 Stg. Vrienden van OverGelder B42 Stg. regionale dierenopvang 't Honderdak

N07 Nijmegen/Den Bosch B43 Stg. Dierenasiel Breda e.o.

A100 Nijmegen-Den Bosch e.o. Brabant Zuid-Oost

N08 Utrecht N19 A14 Brabant ZO

A111 Regio Utrecht B09 Stg. het Gerhard Beauveser Steunfonds

B39 Stg.DierenbeschermingsCentrum Amersfoort B34 Stg. DOC "Doornakker"

B53 Stg. Dierenzorg B58 Stg. Steunfonds DB ZuidOost Brabant

N09 Midden Nederland Limburg

A102 Midden Nederland N20 A43 Limburg

B05 Stg. DA Midden Nederland B25 Stg. SDTH 'De Reddingsboei'

B16 Stg. Reg. DVC 'De Ark' B55 Stg. Dierenbescheming Limburg
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Grondslagen voor balans 
Activa 

 

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  33%  

 Vervoersmiddelen 20%  

 

 

Financiële vaste activa 

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 “resultaat 

beleggingen”. Effecten die worden aangehouden tot einde looptijd zijn gewaardeerd op de 

geamortiseerde kostprijs.  

 

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. 

 

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  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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Passiva 

 

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. 

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk 

geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de 

vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 

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, of wordt groot onderhoud geactiveerd en 

afgeschreven over de levensduur. 

 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen  

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de effectieve rente methode. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden. 

 
Pensioenpremies 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode 

aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 

balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 

reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 

opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 

toekomst verschuldigde premies. 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen 

ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van 

die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 

betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 

beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst 

met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De 

voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen 

als de organisatie de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het 

overschot naar de organisatie zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 

Baten 

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.  

 

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er 

bedragen zijn ontvangen waarvan de tegenprestatie nog niet is geleverd/voorwaarden nog niet zijn 

ingevuld.. Subsidies ter compensatie van door de NVBD gemaakte kosten worden systematisch als 

opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten 

worden gemaakt.  

Subsidies komen ten gunste van het jaar waarover de subsidietoekenning is gedaan voor zover de aan 

deze subsidie gerelateerde activiteiten zijn verricht en waarvan de lasten in de resultatenrekening zijn 

verantwoord. 

 

Lasten 

De lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 

 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. Voor een toelichting op de 

mutaties in het kasstroomoverzicht wordt verwezen naar de toelichting bij de staat van baten en lasten 

of de toelichting op de balans. Het resultaat is het exploitatieresultaat gecorrigeerd met de betaalde en 

ontvangen interest en dividend.  
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8 Toelichting op de balans  

 

 
1. Materiële vaste activa 

 

 

 
Doelstellingen 

 
Bedrijfsvoering 

 
Totaal 

 
Totaal 

 
    

31-12-2013 

 

31-12-2012 

        

        

        

        Aanschafwaarde per 1 januari 36.338  
 

3.888  
 

40.226  
 

33.901  

Mutatie consolidatiekring -296 
 

0 
 

-296 
 

1.705  

Investeringen  6.277  
 

63  
 

6.340  
 

5.737  

Desinvesteringen -701 
 

-133 
 

-833 
 

-1.117 

Reclassificatie -1.674 
 

1.674  
 

0 
 

0 

 
  

 
  

 
  

 
  

Aanschafwaarde per 31 december 39.944  
 

5.493  
 

45.437  
 

40.226  

        
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari -11.449 

 
-2.350 

 
-13.799 

 
-12.458 

Aanpassingen op de beginbalans *)   
   

  
  

 

  
 

      
 

  

Aangepaste beginbalans 11.449 
 

-2.350   -13.799  -12.458 

Mutatie consolidatiekring 233  

 

0 
 

233  
 

99  

Afschrijvingen -1.950 
 

-339 
 

-2.289 
 

-1.971 

Desinvesteringen 471  
 

132  
 

603  
 

531  

Reclassificatie 506  
 

-506 
 

0 
 

0 

 
  

 
  

 
  

 
  

Cumulatieve afschrijvingen per 31 

december 
-12.189 

 
-3.063 

 
-15.252 

 
-13.799 

        

        
Boekwaarde per 31 december 27.755  

 
2.430  

 
30.185  

 
26.427  

        
Bestaande uit: 

       
* Gebouwen en terreinen 26.600  

 
1.809  

 
28.409  

 
24.389  

* Inventaris 685  
 

474  
 

1.159  
 

1.327  

* Vervoermiddelen 470  
 

147  
 

617  
 

711  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
       

Totaal 27.755  
 

2.430  
 

30.185  
 

26.427  

In 2013 is geïnvesteerd in asielen en automatisering voor totaal  € 6.340. De grootste investeringen 

hebben plaatsgevonden ten behoeve van Dierenwelzijnscentrum Limburg € 5.074, Asiel Breda € 473, 

het ICT-netwerk € 191 en overige € 602. 

De investering van het Asiel Breda betreft de bouw in uitvoering van het nieuwe asiel. De totale 

investering bedraagt  € 2.744. Hiervan wordt € 2.271 geïnvesteerd in 2014. Het saldo is opgenomen 

als gebouwen in uitvoering. Het asiel wordt in 2014 opgeleverd en in gebruik genomen. 
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2. Financiële vaste activa 

 

 

Leningen 

doelstellingen  

Overige 

leningen  

Totaal 

 

Totaal 

31-12-2013 31-12-2012 

        
Stand per 1 januari 132 

 
46 

 
178 

 
188 

Verstrekte leningen 273 
 

167 
 

440 
 

0 

Ontvangen aflossingen/kwijtscheldingen -89 
 

-137 
 

-226 
 

-3 

Voorziening 0 
 

0 
 

0 
 

-7 

        
Stand per 31 december 316 

 
76 

 
392 

 
178 

 

Dit betreft leningen die zijn verstrekt aan niet gelieerde instellingen. De Dierenbescherming verstrekt 

leningen aan niet gelieerde partijen in het kader van de doelstelling. Met deze partijen bestaat een 

intensieve samenwerking. 

 

3. Beleggingen 

 
31-12-2013 

 

31-12-2012 

  
 

 
Obligaties  5.476 

 

6.505 

Aandelen  2.935 

 

1.659 

Langlopende deposito’s 1.286 

 

2.120 

Gebouwen 60 

 

60 

 
  

 

  

 
9.757 

 

10.344 

 

 

De Dierenbescherming voert een defensief, risicomijdend en  beheerst vermogensbeleid. Hierbij is het 

beheer ondergebracht bij vermogensbeheerder Schretlen & Co, een dochtermaatschappij van de 

Rabobank. Het streven is om een zo groot mogelijk deel van de aanwezige beleggingen hier onder te 

brengen. 

 

Op het effectendepot geadministreerd bij de Rabobank en haar dochtermaatschappij rust geen 

pandrecht. 
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Overzicht van de effectenportefeuille 

 

 
Aandelen 

 

Obligaties 

 

Totaal 

 

Totaal 

  
 

 
 

31-12-2013 

 

31-12-2012 

  
 

 
 

 
 

 
Beurswaarde per 1 januari 1.659  

 

6.505  

 

8.164  

 

8.279 

Aankopen en nalatenschappen 1.717  
 

1.619  

 

3.336  

 

2.360 

Verkopen / aflossingen  -889 
 

-2.377 

 

-3.266 

 

-3.737 

  
 

 
 

 
 

 

 
2.487  

 

5.747  

 

8.234  
 

6.902 

Gerealiseerde koersresultaten 4 
 

0 
 

4 

 

304 

Ongerealiseerde koersresultaten 444  
 

-271 
 

173  

 

958 

 
  

 

  

 

  

 

  

Beurswaarde per 31 december 2.935  

 

5.476  

 

8.411  

 

8.164 

 

 

4.    Vorderingen en overlopende activa  

    
  

31-12-2013 
 

31-12-2012 

     
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen 

 
7.164  

 
8.302 

Overige vorderingen en overlopende activa 
 

4.219  
 

3.255 

Debiteuren 
 

1.557  
 

2.021 

Nationale Postcode Loterij 
 

1.800  
 

1.800 

Te ontvangen rente 
 

132  
 

209 

     

  
14.872  

 
15.588 

De vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van vorderingen uit 

nalatenschappen die, afhankelijk van afwikkeling, langer dan 12 maanden kunnen blijven staan. 

 

5.    Liquide middelen 

   
 

31-12-2013 
 

31-12-2012 

    
Rekeningen-courant 22.782  

 
24.414  

Kortlopende deposito’s 687  
 

1.244  

Kassaldi 114  
 

90  

    

 
23.583  

 
25.748  

 

Van de rekeningen-courant staat € 9.993 op bankrekeningen bij de Rabo, € 2.386 op bankrekeningen 

bij de ABN–Amro, € 3.691 op bankrekeningen bij de ING en € 6.712 op bankrekeningen bij de overige 

banken.  

Voor een bedrag van € 76 is een bankgarantie verstrekt. Het overige saldo staat de organisatie vrij ter 

beschikking. 
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6. Reserves 

     

 

Continuïteits-

reserve 

Bestemmings-

reserves 

Overige 

reserves 

Totaal Totaal 

31-12-2013 31-12-2012 

      
Stand per 1 januari 16.836  32.568  752  50.156  49.245 

Mutatie op beginvermogen* 0 316  0 316  0 

 
          

Aangepast beginvermogen 16.836  32.884  752  50.472  49.245 

Mutatie groep 56- 0 0 56- -716 

Uit resultaatbestemming  2.619  1.636  -752 3.503  1.627 

 
          

Stand per 31 december 19.399  34.520  0 53.919  50.157 

 

 

* Bij een gelieerde stichting is in 2013 gebleken dat het onderhoudsplan niet meer actueel is waardoor 

de onderbouwing voor het vormen van een voorziening niet aanwezig is. Het bedrag is geherrubriceerd 

naar bestemmingsreserves. 

 

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 een factor 1,0.  

 

Ultimo 2013 is de verhouding 0,62 (2012: 0,53): continuïteitsreserve € 19.399 (2012: € 16.836)  en 

kosten werkorganisatie € 31.112 (2012: € 31.506). Voor de komende jaren is beleid ontwikkeld om 

naar deze streefwaarde van factor 1 te groeien.  

 

Bestemmingsreserves  

De reserve financiering activa doelstelling en reserve financiering activa bedrijfsvoering zijn conform de 

“Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen” onder de 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.  
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Bestemmingsreserves specificatie 

 

  
Stand per 1 

januari 
  Dotaties   Onttrekkingen   

Stand per 31 

december 

      
 

  
 

    

Stichting DWZ Rijnmond 3.084   1.540   0    4.624 

Afdeling Groningen 2.956   0    0    2.956 

Stichting Dierenzorg  2.249   0    -123   2.126 

Stichting DTH Nieuwe Waterweg 2.189   0    0    2.189 

NSA Noord-Holland Noord 1.764   0    -150   1.614 

Afdeling Rijnmond 1.888   0    -1.825   63 

Afdeling Limburg 146   0    -146   0 

Bestemmingsreserves VB 1382   0    586   1.968 

Diverse reserves afdelingen en stichtingen 4.554   -1.161   0    3.393 

                

  20.212   379   -1.658   18.933 

                

Reserve Fin. Act. Doelstelling 9.595   1.158   0    10.753 

Reserve Fin. Act. Bedrijfsvoering  3.077   1.757   0    4.834 

                

  12.672 
  

2.915   0   15.587 
  

                

                

  32.884   3.294   -1.658   34.520 

 

Toelichting 

 

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.  

 

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 Dierenzorg 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 bij de afdeling Rijnmond betreft € 1.000 inzake nieuwbouw. 

 

Bestemmingsreserves VB 

Hieronder is een aantal kleinere reserves opgenomen o.a. voor Actueel dierenleed en Zwerfkatten. 
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Diverse reserves afdelingen en gelieerde stichtingen 

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 c.q. doelstelling 

De reserve financiering activa doelstelling en reserve financiering activa bedrijfsvoering zijn conform de 

“Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen” onder de bestemmingsreserves verantwoord. 

Deze reserve dient ter dekking van de met eigen middelen gefinancierde activa. 

 

7. 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.  

 
Bestemmingsfondsen 

  Stand per   Dotaties   Onttrekkingen   Stand per 

  1-jan           31-dec 

                

                

1. Fonds Asielen (D&T) 410   212   -112   510 

2. Fonds Professionalisering 2012 310   1.000   -1.165   145 

3. Fonds Inspectie 343   193   -536   0 

4. Fonds Pedigree Asielhonden 89   0   -22   67 

5.Wilhelmina Davyt Keuchenius Stg. 40   25   -1   64 

6. Fondsen uit nalatenschappen  1.110   97   -329   878 

7. Fonds Utrecht/ Amersfoort  4.795   0   -4.795   0 

8. Fonds afdeling Limburg 2.300   1.923   0   4.223 

9. Overige Fondsen Afdelingen en 

Stichtingen 
5.407 

 

0 

 

-604 

 

4.803 

                

  14.804   3.450   -7.564   10.690 

 

1. Fonds Asielen (groep Dierenbeleid, -hulp &Toezicht) 

Ultimo 2011 is het fonds asielen gevormd vanuit groep D&T ter grootte van € 410. Uit dit fonds worden 

uitgaven gedaan ter ondersteuning van asielwerk. Aanvragen voor ondersteuning asielwerk zijn in 

2013 uitgebleven. Vanuit dit fonds is in 2013 een compensatie toegekend aan het 

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort ter dekking van het exploitatieverlies ad € 112. 

 

2. Fonds Professionalisering 2012  

In 2011 is het fonds Professionalisering gevormd. Doel van dit fonds is het ondersteunen in het 

professionaliseren van de afdeling binnen de regio. De commissie FoPro toetst ingediende aanvragen 

worden en adviseert de bestuurder over uitgaven uit dit fonds. In 2013 is in totaal € 1.165 goedgekeurd 

en uitgekeerd. 
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3. Fonds inspectie 

Onder dit fonds worden als donatie de jaarlijkse baten uit nalatenschappen voor de LID opgenomen. 

Onder ‘onttrekking’ wordt de bijdrage van de Landelijke Vereniging aan de LID opgenomen. De 

bijdrage is gerelateerd aan het exploitatie tekort van de LID. 

 

4. Fondsen Pedigree asielhonden  

Door Pedigree is bij de verkoop van hondenvoer actie gevoerd ten behoeve van asielhonden. Dit is ten 

gunste gekomen van de aan de Dierenbescherming gelieerde asielen. In 2013 is geld besteed aan 

inventaris voor het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort (DBCA).  

 

5.  5.Wilhelmina Davyt Keuchenius 

Het Fonds Wilhelmina Davyt-Keuchenius (WDKS) betreft een gift van Stichting Wilhelmina Davyt-

Keuchenius en is bestemd voor de professionalisering van ambulances en diensten, waarop ook de 

Federatie Dierenambulance Nederland (FDN)  een beroep kan doen. 

 

6. Fondsen uit nalatenschappen 

De overige fondsen zijn gevormd uit baten uit nalatenschappen waarbij erflaters specifieke 

bestemmingen hebben benoemd. Het betreft fondsen ten behoeve van: 

 dierenambulances; 

 asielen in het hele land; 

 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) drie kleine asielen en kleine vogelopvangcentra, die deze 

steun goed kunnen gebruiken; 

 activiteiten in de regio Schoorl; 

 Dierenasiel Brammelo te Haaksbergen en Dierenbegraafplaats te Haaksbergen. 

 

7. Fonds Utrecht/Amersfoort 

Aan dit fonds zijn bijdragen ten behoeve van de bouw van het DierenBeschermingsCentrum in 

Amersfoort gedoteerd. De toekomstige exploitatielasten worden gedekt uit dit fonds. De officiële 

ingebruikname heeft plaatsgevonden in april 2013. Het saldo van het fonds is in 2013 overgeheveld 

naar de bestemmingsreserve financiering activa, waaruit de toekomstige afschrijvingslasten worden 

gedekt. 

 

8. Fonds afdeling Limburg 

Aan dit fonds zijn de bijdragen ten behoeve van de bouw van een DierenWelzijnsCentrum in Limburg 

gedoteerd. De toekomstige exploitatielasten worden gedekt uit dit fonds. Het centrum is opgeleverd in 

december 2013 en in januari 2014 officieel in gebruik genomen. Na in gebruikname in 2014 wordt het 

saldo van dit fonds overgeheveld naar de bestemmingsreserve financiering activa, waaruit de 

toekomstige afschrijvingslasten worden gedekt.  

 

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 Bij afdeling Groningen is er sprake van een totaal aan fondsen voor de bekostiging van 

Dierenambulances, Dierenasiel Zuidwolde, Dierenasiel Winschoten, Noodfonds dierenhulp, 

Tillenfonds stadsduiven en regionaal inspectiewerk; 
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o Bij Stichting Thomassen-Verkouter (regio Friesland) is er sprake van een totaal fonds ten behoeve 

van het in stand houden van dierenopvangcentrum in gemeente Leeuwarden en het financieel 

ondersteunen van afdeling Leeuwarden; 

o Bij afdeling Noord-Holland Noord is er sprake van een totaal aan fondsen voor 

knaagdierenopvang en continuering stichting tot exploitatie van het Kerbertasiel. 

o Afdeling Rijnland beschikt over een fonds voor regionaal dierenhulp, verkregen uit 

nalatenschappen. Het bestuur ontwikkelt beleid inzake de verdere uitvoer van het fonds. 

o Bij stichting Dierenasiel Breda e.o. is beschikbaar een fonds voor regionaal dierenopvangcentrum 

en exploitatie dierenambulance. 

o Afdeling OverGelder beschikt over een fonds voor dierenambulances. 

 

8. Voorzieningen 

 

 

Stand per  Toevoeging Vrijval/ Stand per 

1-1-2013 
 

onttrekking  31-12-2013 

    

     
Arbeidsongeschiktheid 30 0 -30 0 

Voorziening reorganisatie 370 0 -332 38 

Voorziening jubilea 45 21 -3 63 

(Groot) Onderhoud * 268 40 -76 232 

     

Totaal  713 61 -441 333 

 

De voorziening voor arbeidsongeschiktheid is gevormd voor het niet verzekerde deel van de 

doorbetalingsverplichting aan medewerkers die in de WIA terecht komen. De voorziening is in 2013 

volledig vrijgevallen. 

In 2012 is een voorziening gevormd in verband met een reorganisatieplan bij het Verenigingsbureau 

ter dekking van  de verwachte kosten van afvloeiing van medewerkers. De afwikkeling heeft 

plaatsgevonden in  2013. Het saldo van de voorziening reorganisatie betreft de afwikkeling  van een 

doorlopende wachtgeldregeling voor 1 medewerker. De overige dossiers zijn in 2013 afgewikkeld.  

Voor de naar verwachting toekomstig uit te keren vergoedingen voor dienstjaren jubilea is een 

voorziening gevormd. 

*Voor panden in gebruik door afdelingen voor de uitvoering van de kerntaken zijn voorzieningen 

getroffen voor gepland onderhoud. Bij een gelieerde stichting is in 2013 gebleken dat het 

onderhoudsplan niet meer actueel is waardoor de onderbouwing voor het vormen van een voorziening 

niet aanwezig is. Het bedrag is geherrubriceerd naar bestemmingsreserves.De beginstand is hierop 

aangepast. 
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9.    Langlopende schulden 

   
 

31-12-2013 
 

31-12-2012 

    
Leningen o/g in het kader van doelstellingen  4.894 

 
4.099 

Overige leningen o/g 347 
 

48 

    

 
5.241 

 
4.147 

De leningen in het kader van doelstellingen betreffen hypothecaire leningen. De grootste leningen 

betreffen Stichting Dieren Opvang Haarlemmermeer € 2.010, een lening van de afdeling Limburg van 

de Rabobank € 1.035, Stichting Dierenbescherming Limburg € 585, Stichting Asiel Gorinchem € 534,  

Dierenopvangcentrum Enschede €  457 ,  Nomadenhof Sneek € 336,  Stichting Nieuwe Waterweg 

€ 360. 

De overige leningen betreffen een lening van Dierentehuis Leerdam (€ 136) en van 

Dierenopvangcentrum Waterland (€ 103). Het resterende saldo bestaat uit vier leningen, ieder kleiner 

dan € 50. 

De reden voor de toename van het totale bedrag aan opgenomen leningen betreft de nieuwbouw van 

asielen op diverse locaties in het land. 

 

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 
31-12-2013 

 
31-12-2012 

    
Crediteuren 2.391 

 
1.847 

Vooruit ontvangen contributies 1.538 
 

1.575 

Belastingen en premies sociale lasten 720 
 

968 

Te betalen personeelskosten 1.053 
 

1.186 

Overige schulden en overlopende passiva 3.290 
 

2.956 

    

 
8.992 

 
8.532 

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  

Met de Stichting Nationale Postcodeloterij is door de Landelijke Vereniging een overeenkomst gesloten 

met een looptijd tot en met 31 december 2015, waarin de Dierenbescherming als beneficiant wordt 

aangemerkt. De afgelopen jaren heeft De Dierenbescherming uitkeringen ontvangen van € 1.800 per 

jaar. Voor de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag in die orde van grootte verwacht. 

De Landelijke Vereniging heeft een huurovereenkomst afgesloten voor het pand Scheveningseweg 58 

in Den Haag. De huurverplichting inclusief servicekosten voor 2014 bedraagt € 348. Het huurcontract 

heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt op 28 februari 2016 met een opzegtermijn van een jaar. Er is 

een garantie afgegeven voor de huur van betreffend pand t.w.v. € 76. 

Er worden ten behoeve van de Landelijke Vereniging (VB) 13 bedrijfsauto’s geleased. Deze contracten 

hebben een einddatum variërend van 2013 tot en met 2018. De leaseverplichting (exclusief 

brandstofkosten) bedraagt € 216 in 2014, € 131 in 2015, € 86 in 2016, € 61 in 2017 en € 19 in 2018. 
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De Vereniging is lid van het Europese Eurogroup For Animals dat zich vooral richt op het leggen van 

contacten met en informeren van Europarlementariërs. Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar, en 

dient uiterlijk 6 maanden voor afloop van het kalenderjaar te worden opgezegd. De kosten van het 

lidmaatschap bedraagt 1,5% van de totale lasten van de Landelijke Vereniging per jaar (de contributie 

over 2014 bedraagt € 179). 

Door de afdelingen zijn  leasecontracten voor apparatuur afgesloten ter waarde van € 4  (2012:€ 6). 
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9 Toelichting op de baten en lasten  

 

11. Baten eigen fondsenwerving 

  
  

Realisatie   Begroting   Realisatie 

  2013   2013   2012 

              

I Nalatenschappen en legaten                7.429                8.974                 11.562  

II Giften en fondsenwervende acties                4.940                3.090                   5.816  

III Contributies                4.440                4.400                   4.364  

IV Overige baten uit eigen fondsenwerving                1.845                2.630                   1.841  

              

                 18.654              19.094                 23.583  

 

I Nalatenschappen en legaten 

 
 

2013 

 

2012 

 
 

 
 

 

 

Landelijke Vereniging 3.963 

 

6.995 

 

Afdelingen en Asielen 3.351 

 

3.880 

 

Inspectiewerk 115 

 

687 

 
 

  

 

  

 
 

7.429 

 

11.562 

 

II Giften en fondsenwervende acties 

    2013   2012 

    

   Overig Algemene Giften 1.617   1.457 

Fondsen Fonds Asielen 1   546 

  Fonds Inspectie 39   43 

  Acties afdelingen/asielen 3283   3.770 

    4.940   5.816 

 

 

De toename van baten acties afdelingen/asielen wordt verklaard door bijdragen in de nieuwbouw voor 

het dierenbeschermingscentrum in Limburg en het asiel in Breda.  
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III Contributies 

      2013   2012 

            

Contributies leden     4.263   4.145 

Contributies jeugdleden     177   219 

            

      4.440   4.364 

            

Aantal leden per 

jaareinde (x 1.000) 
          

Volwassen leden     114   112 

Jeugdleden     8   11 

      122   123 

 

IV Overige baten uit eigen fondsenwerving 

  

 
 

2013 

 

2012 

 

 
 

 
 

 

Collecten 1.179 

 

1.237 

 

Verkoop goederen 231 

 

172 

 

Overige baten fondsenwerving 435 

 

432 

 
  

 
 

 
 

1.845 

 

1.841 

 

Verkoop goederen 

 

 

 

 
 

2013  2012 

 
  

 
 

 

Netto omzet 361  282 

 

Kostprijs -130  -110 

 
  

 
 

 

Brutowinst 231  172 

 

De verkoop goederen betreft verkoop van artikelen via de webshop en winkels van asielen. 
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12. Baten uit acties van derden 

 

Realisatie 
 

Begroting 
 

Realisatie  

2013 
 

2013 
 

2012 

Nationale Postcode Loterij – Reguliere Bijdrage 
            

1.800   

           

1.800   

            

1.800  

Vriendenloterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij) 
                 

14   

                  

0     

                 

16  

Overige acties derden 
                 

46   

              

230   

                 

64  

      

 

            

1.860   

           

2.030   

            

1.880  

De Nationale Postcode Loterij heeft de Dierenbescherming in 2010 niet benoemde bijdragen 

toegekend, uit te keren in 5 jaar. Van 2011 tot en met 2013 is jaarlijks € 1.800 ontvangen.  

 

13. Vergoedingen wettelijke taken en subsidies 

 

 
 

Realisatie 
 

Begroting 
 

Realisatie  

 
2013 

 
2013 

 
2012 

       
Bijdragen lokale overheden             8.486  

 
           6.754  

 
            7.586  

Centrale overheid (inspectiewerk)             1.600  
 

           1.600  
 

            1.600  

Bijdragen overige                 212  
 

              339  
 

               329  

       

  
          10.298  

 
           8.693  

 
           9.515  

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.  

Van het ministerie van EZ (voorheen  van de ministeries van EZ en VenJ) is in 2013 € 1.600 aan 

subsidies ontvangen voor het inspectiewerk van de LID. Deze subsidies zijn verstrekt op basis van het 

Convenant samenwerking dierhandhaving.  

Voor het project Convenant Dierenhulpverlening, een samenwerkingsverband tussen de 

Dierenbescherming en de ministeries van EZ (voorheen EL&I) en VenJ, is van genoemde ministeries 

een bijdrage van € 110 ontvangen en verantwoord. Daarnaast is de bijdrage van DB van € 8 

verantwoord als dekking voor de personele inzet. De lasten voor het project zijn verwerkt onder de 

lasten dierennoodhulp. De totale bijdrage bedraagt € 118 (2012 € 129). 

De stichting Dierenbescherming Limburg heeft in 2013 voor in totaal € 1.574 ontvangen van sponsoren 

ten behoeve van de nieuwbouw van het Dierenwelzijnscentrum. De stichting Dierenasiel Breda heeft 

voor de nieuwbouw van een asiel € 1.749 ontvangen van de regionale gemeenten. Voor 2014 is voor 

dit asiel € 660 aan subsidies toegezegd. 
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14. Baten uit beleggingen 

 

Realisatie 

2013 
 

Begroting 

2013 
 

Realisatie  

  
2012 

      
Dividenden 40  

 
27  

 
30  

Rente obligaties 222  
 

231  
 

230  

Overige rentebaten 160  
 

198  
 

221  

Gerealiseerde koersverschillen effecten 4  
 

106  
 

-262  

Ongerealiseerde koersverschillen  173  
 

18  
 

916  

      

 
599  

 
580  

 
1.135  

 

15. Overige baten 

 

 

Realisatie 

2013 
 

Begroting 

2013 
 

Realisatie  

  
2012 

      

Opbrengst Beter Leven kenmerk 
                

748   
                 838 

 

               

492  

Rente banktegoeden 
                

244   

                

157   

               

290  

Overige baten 
                

763   

                

950   

               

683  

 
    

 
 

             

1.755   

             

1.945   

            

1.465  

 

 

De baten van Stichting Beter Leven kenmerk zijn in 2013 € 748 (€ 2012:492). De toename van €256 

wordt verklaard doordat 2013 het eerste volledige jaar is (de stichting is in april 2012 opgericht) en het 

aantal deelnemers en het aantal verwerkte dieren in dit jaar sterk is gegroeid. 
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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 

                                  2013   2013   2012 

                                            

Directe kosten 4.864  

 

2.336  

 

1.611  

 

243  

 

2.019  

 

21  

 

11  

 

2.689 

 

13.794    10.925    14.442  

Personeelskosten 10.267  

 

2.664  

 

1.530  826  1.216  0  0  3.422 

 

19.925    19.642    20.486  

Reis- en 

verblijfskosten 
176  

 

221  

 

38 
 

21 
 

30 
 

0 
 

0 
 

109 

 

595    855    944  

Huisvestingskosten 1.905  

 

211  

 

189  74  134   0  0  407 

 

2.920    3.387    2.672  

Bestuurskosten 96  

 

11  

 

12  5  10   0  0  20 

 

154    89    171  

Overige algemene 

kosten 
1.426  

 

198  

 

153 
 

83 
 

116 
 

0 
 

0 
 

567 

 

2.543    5.012    2.873  

                    

 

  

 

  

 

  

 

          

Totale lasten 18.734    5.641    3.533    1.252    3.525  

 

21  

 

11  

 

7.214  

 

39.931    39.910    41.588  

 

Kostentoerekening 

De relatieve omvang van de kosten fondsenwervende activiteiten is een maatstaf bij de keuze door donateurs van fondsenwervende instellingen.  De kosten worden 

aan de doelstellingen, werving van baten en beheer en administratie consistent toegerekend op basis van de tijdsbesteding van personeel.  

 

Kengetallen 

 % kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving = 18,9% (2012: 11,4%).  

 % lasten Beheer & Administratie ten opzichte van totale lasten = 18,1% (2012: 20,1%). De Landelijke Vereniging hanteert op basis van het vierjaars 

gemiddelde als leidraad maximaal 25%. Het gemiddelde over de periode 2010 tot en met 2013 is 19,8%. 

 % besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten = 74,2% (2012: 68,8%). 

 % besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten = 73,0% (2012: 73,7%). 
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Directe kosten eigen fondsenwerving 

 

Realisatie  

2013 

 Begroting  Realisatie 

 2013  2012 

  
 

 
 

 
Ledenwerving          951            940            111  

Werving giften particulieren          303            420            448  

Ledenbehoud          181            230            192  

Wervingen door Afdelingen/ Asielen          232            276            314  

Ledenadministratie            44            40              50  

Werving nalatenschappen          197            250            195  

Collectekosten            101              81              60  

Sponsorwerving            10              20              33  

  
 

 
 

 

 
      2.019         2.257         1.403  

 

De kosten van ledenwerving zijn in 2013 zijn sterk toegenomen door extra inspanningen voor de werving van 

nieuwe leden. In 2012 is het budget gereduceerd als gevolg van een beleidskeuze  om met deze middelen het 

fonds professionalisering voort te zetten. Met ingang van 2013 worden weer structureel activiteiten ondernomen 

voor ledenwerving. 

 

Personeelskosten 

 

Realisatie 

2013 
 

Begroting 
 

Realisatie 

 
2013 

 
2012 

      
Salarissen 15.228 

 
16.472 

 
15.252 

Sociale lasten  2.496 
 

1.473 
 

2.405 

Pensioenpremies 1.169 
 

786 
 

1.058 

Onkosten vergoedingen 543 
 

168 
 

279 

Overige personeelskosten 489 
 

743 
 

1.492 

      

 
19.925 

 
19.642 

 
20.486 

 

Bezoldigingen en vergoedingen  

 

Bezoldiging directie  

Bij de Dierenbescherming is een algemeen directeur/bestuurder die de dagelijkse leiding heeft over de 

organisatie. 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 heeft plaatsgevonden op 28 januari 2014. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de 

vaststelling van de beloning wordt de volgende regeling toegepast. Het voor toetsing aan VFI maxima relevante 

werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg over het jaar 2013 - op basis van 40 uur per week - bruto € 137 

inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Als onderdeel van de honorering werd in 2013 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 
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(bedragen in euro’s) 

Dienstverband  
  2013   2012 

              

 
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)    2013   2012 

       

 
Jaarinkomen          

              

    bruto loon/salaris    117.301   117.301 

    vakantiegeld    9.384   9.480 

    eindejaarsuitkering, 13e/14emnd  3.402   3.402 

    variabel jaarinkomen   7.331   7.111 

  
      

  Totaal jaarinkomen   137.418   137.294 

       

 
SV lasten (werkgeversdeel)  8.314 

 
8.518 

 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen  11.237 

 
11.237 

 
Pensioenlasten (werkgeversdeel)  14.336 

 
14.006 

       
Totaal overige lasten en vergoedingen 33.887   33.761 

       
Totaal bezoldiging   171.305 

 
171.055 

 

Vergoedingen aan de leden van de Raad van Toezicht 

In 2013 hebben de leden van de Raad van Toezicht tezamen een bedrag van totaal € 6 (2012: € 4) voor de door 

hen gemaakte reis-, verblijf- en representatiekosten ontvangen. Noch aan de algemeen directeur/bestuurder noch 

aan de leden van de Raad van Toezicht worden leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Aan kosten van 

vergaderingen en notuleerwerk is € 19 besteed. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging 

voor hun toezichthoudende rol. 
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10 Overige gegevens 

 

Baten waarvoor de Raad van Toezicht een specifieke bestemming heeft gegeven, worden toegevoegd aan een 

bestemmingsreserve en bestedingen worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.   

Baten waarvoor een derde een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft aangegeven worden  

toegevoegd aan een bestemmingsfonds en 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. 

 

De bestuurder vraagt de leden van de Raad van Toezicht in te stemmen met het verdelen van het resultaat over 

2013 als volgt: 

 

Verwerking exploitatiesaldo: 

 

  

 

Toevoeging aan Fonds afdeling Limburg 1.923

Onttrekking aan bestemmingsfonds Fopro -4.795

Onttrekking aan overige bestemmingsfondsen Afdelingen en asielen -605

Onttrekking aan bestemmingsfonds Pedigree Asielhonden -22

Mutatie Fonds Asielen (D&T) 100

Mutatie Fonds Professionalisering 2012 -165

Mutatie Fonds Inspectie -343

Mutatie Fonds Wilhelmina Davyt Keuchenius Stg. 25

Mutatie Fondsen uit nalatenschappen -232

Toevoeging aan bestemmingsreserves (incl. reserve activa) 3.294

Onttrekking aan bestemmingsreserves (incl. reserve activa) -1.659

Toevoeging aan continuïteitsreserve 2.619

Onttrekking aan overige reserves -752

Resultaat 2013 -612







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




