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VOORAF
Van de Raad van Toezicht
Als Raad van Toezicht vergaderen wij regelmatig op een locatie 

waar een dierenopvang of -ambulancedienst is gevestigd. Zo 

 houden we voeling met het doel waar we samen voor staan:  

het redden, opvangen en beschermen van dieren. Wat een  

bezieling bij deze mensen, die 24/7 bereikbaar zijn in nood-

gevallen. Voor een aangereden gans of een losgebroken hond. 

Voor konijnen, gevonden in een park omdat het baasje op  

vakantie ging. De Dierenbescherming geeft ze een nieuw leven, 

een nieuw thuis. 

2016 was voor de Dierenbescherming een jaar van grote verande-

ringen. Femke-Fleur Lamkamp trad aan als nieuwe directeur,  

toen Frank Dales na bijna negen jaar als directeur afscheid van de 

 Dierenbescherming nam. Per 1 januari 2016 nam ik het stokje 

over van Anke Boomsma als voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Anke trad af na zes jaar voorzitterschap. Daarnaast ontwikkelde 

de Dierenbescherming zich verder tot één organisatie, doordat 

steeds meer dierenopvang- en dierenambulancestichtingen onder 

haar bestuur kwamen. Op deze manier kan één beleid worden 

gevoerd en is de organisatie beter stuurbaar. 

Per 1 maart 2016 was de reorganisatie afgerond en gingen  

we over van twintig naar vier regio’s. Dit ging gepaard met 

 verhuizingen van medewerkers naar nieuwe werklocaties. Veel 

mensen zijn gestart in een nieuwe functie. Helaas vervielen er 

ook functies en namen we noodgedwongen afscheid van mensen. 

Deze veranderingen hebben soms veel gevraagd van medewerkers 

en vrijwilligers. Waardering en dankbaarheid voor hun flexibiliteit 

is op zijn plaats.

De Dierenbescherming heeft in 2016 een nieuwe strategie 

 vastgesteld voor de komende jaren. Met deze strategie en 

 organisatorische verbeteringen zijn we klaar voor de toekomst en 

in staat om efficiënter te werken. Daardoor blijft er meer tijd en 

geld over voor de dieren. Dàt is immers waar wij het allemaal 

voor doen.

     

Peter Kasteleyn,

Voorzitter Raad van Toezicht 
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1. INLEIDING DOOR DIRECTIE
De verf was nauwelijks droog toen de Dierenbescherming in 2016 na een reorganisatie en 
 heroriëntatie frisser dan ooit aan de start kwam. Een vernieuwde club, verenigd in één strakke 
organisatie met spraakmakende campagnes en directe hulpverlening aan dieren waar nodig. 

De aanpak van de foute puppyhandel, het leed van uitgelegde 

hennen, dieren die gedragstherapie kregen in onze opvang, de 

gestage verbetering van het welzijn van dieren in de vee-industrie 

dankzij ons Beter Leven keurmerk; ik denk niet dat veel mensen 

aan de buitenkant gemerkt hebben dat we in 2016 echt alle 

 zeilen hebben moeten bijzetten.

En dat ons dat is gelukt, daar ben ik hartstikke trots op. Meer  

dan tevoren willen we met die tuigage scherp aan de wind  

blijven koersen. Meedoen aan het maatschappelijk debat in de 

overtuiging dat we een belangrijke rol hebben. In de driehoek 

mens-dier-maatschappij. Dat betekent dat we naast dierenwelzijn 

óók kijken naar het welzijn van mensen en naar de maatschappe-

lijke kaders waarbinnen dat moet gebeuren. In die zin sluit  

mijn ervaring in de gezondheidszorg naadloos aan bij de taken 

die ik sinds mijn aantreden in maart 2016 voor mezelf en de 

 Dierenbescherming zie; dierenwelzijn staat nooit los van 

 maatschappelijke welvaart en individueel welzijn, waaronder 

gezondheid, van mensen.

Dat is onze strategie, daarvoor is onze organisatie toegerust. In 

2016 hebben we het daar uitvoerig met elkaar en met externe 

belanghebbenden over gehad. Over onze positie, missie, visie, 

kracht, over onze ambitie en inderdaad over onze strategie.  

Hoe gaan we alles voor elkaar krijgen? Vast staat, dat we dat  

nooit kunnen zonder de  duizenden vrijwilligers die het hart van 

onze organisatie vormen. Behalve naar de vaste medewerkers, 

hebben we dus ook heel goed naar hen geluisterd. Dat betekent 

niet alleen adequate scholing en coaching, maar ook een 

 profes sionele werkomgeving.

Juist daarom ben ik zo blij dat steeds meer van onze asielen  

in 2016 het Keurmerk Opvang hebben behaald. De Dieren-

bescherming stond aan de wieg van dit keurmerk. Ook positief  

is het feit dat een aantal dierenopvang- en dierenambulance-

stichtingen in 2016 besloten heeft om onder het bestuur van de 

Dierenbescherming verder te gaan. Onze wens om uiteindelijk  

de regie in alle facetten van dierennoodhulp op ons nemen,  

om samen met andere partners de keten van preventie tot en met 

inspectie zo efficiënt en effectief mogelijk te regelen, komt zo 

weer een stap dichterbij. 

Maar we luisteren ook goed naar mensen buiten onze organisatie, 

met andere behoeften of andere belangen. Of het nu gaat om 

bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen 

of om boeren die mee willen praten over een diervriendelijker 

veehouderij; we staan klaar om met ze samen te werken. In  

2016 lieten we zien hoe. Zo trainden gedetineerden moeilijk 

plaatsbare honden uit onze opvangcentra middels een unieke 

hersteltraining van de Stichting Dutch Cell Dogs en kwamen er 

steeds meer voedingsmiddelen met het Beter Leven keurmerk in 

de schappen.

In 2016 hebben we veel gedaan, maar dus ook veel met elkaar 

gepraat. Kernwaarden werden geformuleerd: we zijn trots, 

lerend, slagvaardig en betrouwbaar. Dat laatste vindt het publiek 

ons al, dat willen we graag blijven. Voor leren staan we open,  

en trots op wat we doen mogen we best zijn!

Femke-Fleur Lamkamp,   

Algemeen directeur/bestuurder

“Ik ben hartstikke trots op ons 
Beter Leven keurmerk. Maar 
ook op het feit dat wij onlangs 
werden uitgenodigd bij een 
Nationale Voedseltop. Dat de 
Dierenbescherming een rol 
speelt als het gaat om de 
voedselketen van de toekomst, 
vind ik hoopgevend.”

“De verzorgers in onze asielen 
zetten zich met ziel en zalig
heid in voor de dieren en 
staan altijd voor ze klaar. Dat  
is uniek.”



Overige:

Fondsenwerving  11%

Beheer en administratie 19%

2. IN VOGELVLUCHT
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3.1. MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 

Het doel van de Dierenbescherming is een diervriendelijke 

 maatschappij waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven. 

 Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige 

wezens met gevoelens en bewustzijn. De eigenwaarde van het 

dier staat voorop, los van de nutswaarde die het voor mensen 

bezit. Met een achterban van 160.000 leden, donateurs en 

 vrij willigers is de Dierenbescherming de grootste organisatie in 

Nederland die actief opkomt voor de belangen van alle dieren. 

Gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild, 

 proef dieren – ze kunnen allemaal rekenen op de professionele  

en  toegewijde inzet van onze mensen. 

We doen dat vanuit de overtuiging en visie dat werken aan 

 dierenwelzijn niet alleen ten goede komt aan het dier, maar  

ook aan de mens en daarmee aan de maatschappij als geheel.

Het is onze missie om het dierenwelzijn in Nederland zo 

 optimaal mogelijk te bevorderen. Daartoe is ons werk in een 

 drietal kerntaken opgesplitst: 

• redden 

• opvangen

• beschermen

Redden
De vrijwilligers die op onze dierenambulances rijden, verlenen 

eerste hulp aan dieren die gewond of zwervend worden aan-

getroffen. Ze vervoeren de dieren naar een dierenarts als  

medische hulp noodzakelijk is, of naar een van onze opvang-

locaties. Om dierenleed te voorkomen, zet de Dierenbescherming 

in op  preventieve dierenhulp, gericht op het verbeteren van de 

leef omstandigheden van de dieren bij de eigenaar wanneer de  

verzorging mis dreigt te gaan. Bij concrete dierenmishandeling  

of -verwaarlozing kan de Stichting Landelijke Inspectiedienst 

 Dierenbescherming worden ingeschakeld.

Opvangen
In onze asielen worden dieren opgevangen die op straat zijn 

 aangetroffen, maar ook dieren die door omstandigheden niet 

meer door hun baasje verzorgd kunnen worden. Naast medische 

hulp, een dak boven hun hoofd, voeding en eventuele gedrags-

training, kunnen ze ook rekenen op de liefdevolle verzorging van 

onze mensen. Voor alle dieren zoeken we een nieuw thuis, in de 

meeste gevallen lukt dat gelukkig heel snel.

Beschermen
We beschermen dieren niet alleen door ze te vervoeren en waar 

nodig onderdak en verzorging te bieden, maar ook door ze een stem 

te geven. Onder de noemer ‘beïnvloeding’ werken we samen met 

bedrijfsleven, overheid, politiek en andere maatschappelijke organi-

saties om een diervriendelijker samenleving te bewerkstelligen. 

Met voorlichting en educatie stimuleren we consumenten en 

huisdierbezitters om ook in het belang van het dier te handelen.

Het is de mix van deze drie werkterreinen die ons succesvol 

maakt als grootste dierenbeschermingsorganisatie in Nederland. 

Om dit belangrijke werk te financieren, werven we giften bij 

 particulieren en fondsen, én werken we samen met (maatschap-

pelijke) partners, bedrijfsleven en gemeenten.

3. DIT ZIJN WIJ 

SUPERBAAN
Hondenverzorger Rick Braam: 
“Alle dieren die in het asiel 
 terechtkomen verdienen geluk. 
Wanneer ik een hond in zijn 
nieuwe huis zie stralen, weet 
ik: ik heb een superbaan.”
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3.2. DIT WILLEN WIJ

Prioriteiten
Om zo goed mogelijk invulling te geven aan onze missie:  

meer dierenwelzijn in Nederland door het redden, opvangen en 

beschermen van dieren, hebben we een aantal prioriteiten voor 

de komende jaren geformuleerd. 

Prioriteit 1: Kwaliteit en uniformiteit
Door te standaardiseren werken we aan een hoger kwaliteits-

niveau dat we borgen door controles. Door digitalisering en een 

update van ons ICT-landschap maken we een efficiëntieslag. 

Prioriteit 2: Rendement en samenwerking
Onze effectiviteit wordt ook bevorderd door goed te bekijken 

waar onze inzet het meest oplevert. De Dierenbescherming is het 

aan haar leden en (zakelijke) donateurs verplicht om verantwoord 

om te gaan met arbeidsintensieve werkzaamheden en in te zetten 

op activiteiten die het best renderen qua dierenwelzijn. 

Prioriteit 3: Landelijke dekking, regionale en lokale focus
De Dierenbescherming streeft naar landelijke dekking, met eigen 

locaties én samenwerking met derden. De basisdienstverlening 

moet overal gelijk zijn en een goed dierenwelzijn garanderen. 

Sommige locaties bieden wat extra’s, afgestemd op specifieke 

regionale behoefte. Onze ervaringen willen we verbreden, bijvoor-

beeld door te verkennen hoe dier en mens een positief effect op 

elkaar kunnen hebben in de zorg. Denk daarbij aan de mogelijk-

heid om een huisdier mee te nemen naar een verzorgingstehuis. Of 

onze vrijwilligers van het project Dierenbuddy, die te hulp schieten 

bij de verzorging van huisdieren wanneer de eigenaar daar 

 (tijdelijk) niet meer toe in staat is. Dit levert een win-win situatie op: 

 mensen kunnen blijven genieten van het gezelschap van hun dieren 

en de dieren blijft opvang in het asiel bespaard. Deze ontwikkeling 

past goed binnen de context van een terugtredende overheid. 

Prioriteit 4: Duurzame relaties
Om structureel dierenwelzijn te kunnen garanderen is het voor 

de Dierenbescherming van belang om duurzame relaties op te 

bouwen met onze eigen mensen en de mensen om ons heen. 

 Bijvoorbeeld met vrijwilligers en medewerkers: interne commu-

nicatie en opleidingen zijn belangrijke instrumenten om die 

 binding te realiseren. Met betrekking tot leden en donateurs 

 richten we ons, naast het traditionele lidmaatschap, steeds meer 

op moderne, digitale vormen van binding, zoals communities en 

crowdfunding. Ook participanten in de bestuurlijke en zakelijke 

wereld willen we duurzaam aan ons binden om onze positie 

 verder te verstevigen. Niet alleen omdat dit onze organisatie 

 versterkt, maar ook omdat hiermee dierenwelzijn meer wordt 

omarmd door het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

GENIETEN VAN ELKAAR
Monique Liebregts, klachtencoördinator 
voor het preventieteam van de Dieren
bescherming: “We maken in ons werk een 
heleboel narigheid mee, maar het verhaal 
van mevrouw  Cuijpers en haar hond Imke is 
er eentje met een gouden rand. Omdat zij al 
op leeftijd is en dementerend bepaalde de 

rechter dat ze naar een verzorgingstehuis 
moest. Met een team van hulpverleners 
 hebben we toen alles in het werk gesteld om 
Imke bij haar te houden. Het leek aanvanke
lijk een kansloze missie, maar het is toch 
gelukt. Nu loopt Imke in het verzorgings
tehuis rond alsof ze nooit ergens anders 

heeft gewoond, en is mevrouw Cuijpers zó 
gelukkig dat ze  geestelijk sprongen  vooruit 
heeft gemaakt. Ik hoop dat mens en dier in 
de  toekomst nooit meer uit elkaar zullen 
 worden getrokken. Er is veel mogelijk, als 
hulpinstanties maar samenwerken en erin 
geloven dat het kan. Imke is het bewijs.”
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4.1. DIERENHULP  
(OPVANG/AMBULANCES)

Een belangrijke kerntaak van de Dierenbescherming is het 

 opvangen van honden, katten, konijnen, knaagdieren en het  helpen 

van in het wild levende dieren in nood. We verzorgen ze liefdevol, 

ze krijgen medische zorg en er wordt een nieuwe baas voor ze 

gezocht. Ook onze dieren ambulances zijn onontbeerlijk voor de 

hulp aan dieren. Ze worden veelal bemand door vrijwilligers, die 

jaarlijks ruim 60.000 keer uitrukken om dieren te helpen en te ver-

voeren. Voor honden en katten, maar ook kleine in het wild levende 

dieren, zoals vogels en egels. Landelijk besteden 150 gemeenten  

hun  wettelijke taak voor de opvang van zwerfdieren uit aan de 

 Dierenbescherming die dit tegen een vergoeding voor ze uitvoert.

Regierol 
De Dierenbescherming heeft de ambitie om de regierol in de keten 

van dierenhulp te vervullen en wil graag met verschillende part-

ners zoeken naar manieren om het welzijn van dieren en hun eige-

naren te borgen en/of te verbeteren. LID-inspecteur Jan Smit zei 

daar onlangs over: “Achter gesloten deuren treffen we veel narig-

heid, verdriet en extreme vervuiling aan. Van volwassenen, maar 

ook van kinderen en dieren en vaak hangt het allemaal met elkaar 

samen. Er zijn maar weinig mensen die hun dieren moedwillig 

slecht behandelen, meestal is daar een reden voor. Ik zal daarom 

nooit ergens weggaan zonder aandacht te besteden aan de gezin-

nen achter de dieren. Hoewel wij er niet direct verantwoordelijk 

voor zijn, kunnen we er onze ogen niet voor sluiten. En bovendien; 

als je het achterliggende probleem weet te tackelen, maak je de 

situatie voor de dieren automatisch beter. Wat dat betreft wordt  

de samenwerking met andere hulpinstanties steeds beter en inten-

siever en weten we elkaar te vinden als dat nodig is.”

Dierenopvang Spijkenisse: milieuvriendelijk pand
In februari 2016 opende in Spijkenisse (regio Zuidwest) een milieu-

vriendelijke en energie-neutrale opvang haar deuren. De dier-

groepen zijn van elkaar gescheiden met het oog op hygiëne en  

om overdracht van ziektes te voorkomen. Binnen de specifieke 

afdelingen zijn compartimenten gerealiseerd die stress reduceren. 

Dit dierenopvangcentrum is omringd door een groot park waar  

de honden uitgelaten worden en waar ze desgewenst kunnen 

zwemmen. De honden spelen daarnaast op de speelweides. 

 Uiteraard is ook gedacht aan de veiligheid en bescherming. Om 

besmettingsrisico’s voor gezonde dieren te voorkomen, is de 

 quarantaineruimte in een apart deel van het gebouw geplaatst.  

De kattenverblijven zijn voorzien van een catwall (zie foto) met vele 

mogelijkheden, gefinancierd door Stichting Het Waardige Dier.

Dierenopvang Heerlen: dependance voor omliggende gemeenten
In Heerlen (Regio Zuid) is eind 2016 een nieuw pand in gebruik 

genomen als dependance. Dit pand wordt gebruikt als voor-

opvangcentrum voor dieren uit de omliggende gemeenten. In een 

vooropvang worden dieren kort opgevangen voordat ze naar het 

eigenlijke asiel gaan, met als doel altijd een spoedige plaatsing bij 

een nieuw baasje of (in het geval van een in het wild levend dier) 

terugplaatsing op een veilige plek. 

4. RESULTATEN 

Een catwall gefinancierd door 
 Stichting Het Waardige Dier

Extern gefinancieerde  
dierenambulances

112
Wagens (ambulances en diervervoer)

30
Asielen

1
Egelopvang 1

Vogelopvang

12
Gehoorzame  

Huishondscholen

2
Knaagdieren  

opvangen 

150
Gemeentes waarmee een 
 contract was  afgesloten 

De Dierenbescherming bestaat uit vier regio’s:  
Noordoost, Noordwest, Zuidwest en Zuid.  

In 2016 beschikte de Dierenbescherming over:

DIEREN HELPEN
Louw Hummeling en zijn dochter Shanna: “Sinds we  
dit werk doen, besef ik, nog meer dan voorheen, hoe 
belangrijk het is dat er dierenambulances bestaan. 
Vraag aan willekeurige mensen op straat of ze vinden 
dat dieren in nood moeten worden geholpen en ze 
 zullen bijna allemaal volmondig ‘ja’ antwoorden. Zonder 
onze ambulances zouden veel dieren wegkwijnen en 
doodgaan. Ik vind het een fijne gedachte dat wij er zijn 
om dieren én hun eigenaren te helpen.” 
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Voorbeelden van andere projecten door externe stichtingen/ 

nalatenschappen gefinancierd:

•  Vervanging van zand op de hondenspeelweiden bij Dierenasiel 

de Kuipershoek

• Hekwerk om speelweiden bij Dierenasiel Breda e.o.

•  Dierenartsruimtes bij dierenopvangcentra De Doornakker en 

Zeewolde

•  Twee dierenambulances (gefinancierd door een anonieme 

 stichting) 

• Vijf dierenambulances (gefinancierd uit een nalatenschap)

Deze zeven ambulances rijden in de regio’s Noordoost en  

Zuidwest. 

Shelter medicine
De Dierenbescherming heeft de ontwikkeling van shelter medicine 

in Nederland mogelijk gemaakt. Dit betreft diergeneeskunde 

voor gezelschapsdieren die in groepen gehouden worden. De 

 veterinaire begeleiding van deze ‘koppelgehouden’ dieren vraagt 

een andere aanpak dan de behandeling van een individueel dier. 

Shelter medicine legt vooral nadruk op preventie van ziekten  

en heeft als einddoel om de dieren die binnenkomen gezond  

te houden, zodat ze sneller herplaatst kunnen worden. 

Elk asiel wordt ondersteund door een dierenarts die kennis  

heeft van de bedrijfsvoering in een opvang. Elke dierenarts in 

opleiding in ons land krijgt tegenwoordig in ieder geval één week 

het vak shelter medicine onderwezen en steeds meer dierenartsen 

sluiten zich aan bij het aparte collegiale netwerk van de Faculteit 

Diergeneeskunde in Utrecht. Ook in 2016 ondersteunde de 

 Dierenbescherming het vakgebied  financieel voor nascholing  

van dierenartsen en extra begeleiding van de beroepsgroep bij 

uitbraken van schimmel, niesziekte, parvo of kattenziekte.

Zwerfkatten
De Dierenbescherming zet zich in om het zwerfkattenprobleem 

beheersbaar te maken. Met de TNR-methode (Trap, Neuter, Return) 

worden zwerfkatten gevangen en na castratie c.q. sterilisatie  

weer losgelaten op een veilige plek. De financiering van  

TNR- activiteiten valt vaak onder afspraken die zijn gemaakt  

met gemeenten. Deze activiteiten worden ook deels gefinancierd 

uit  nalatenschappen en door Stichting Het Waardige Dier. Bij  

vang acties werden 5.425 katten gevangen. Daarvan werden er  

bijna 2.140 daadwerkelijk teruggezet. Van de gevangen katten 

waren er ruim 2.000 kittens, die na socialisatie herplaatst zijn  

in een (gast)gezin.

Onder andere Dierenopvang ’t Noordbroek in Almelo (Regio Noordoost, 
foto rechts) en Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven  
(Regio Zuid, foto links) behaalden in 2016 het Keurmerk Opvang.  
Op 29 juni mochten Karin Wagemakers (Almelo), Hein Huijers en  
Riekske Willems (Eindhoven) het certificaat in ontvangst nemen.

De egelopvang in Papen
drecht (Regio Zuidwest) 
vangt egels op uit het gebied 
ZuidHolland Zuid. Een behoor
lijk grote regio; in 2016 kregen 
we er zo’n 615 binnen. Egels komen 
onder meer bij ons terecht als drenkeling of omdat ze 
 vermagerd, ziek of gewond zijn. Een bijzondere patiënt in 
2016 was een egel met een flinke verwonding aan zijn 
kop. Gelukkig was er goede hoop dat hij er bovenop zou 
komen. En dat gebeurde ook. Na een paar weken hebben 
we hem op een mooi plekje kunnen loslaten. ‘Phantom’ 
woont nu in de Hoekse waard op een groot stuk privé land 
met volop takkenhopen, struiken en verstopplekjes. 

De gemeente Rotterdam voert een proactief dieren
welzijnsbeleid en streeft daarbij een aantal praktische 
doelen na, zoals het zo veel mogelijk chippen van katten. 
In dit kader werd de Dierenbescherming benaderd om 
samen een chipactie in de maand november op te zetten 
De gemeente stelde een subsidie van € 10.000 ter 
beschikking, met aan ons het verzoek om voor dit bedrag 
zo veel mogelijk katten te laten chippen. Om dit te 
 realiseren, hebben we samengewerkt met tien dierenarts
praktijken, die enthousiast deelnamen. Per chip kon een 
dierenarts een bedrag van € 12,50 excl. BTW bij ons in 
rekening brengen. Uiteindelijk zijn bijna 700 chips 
geplaatst, per praktijk variërend van 40 tot 130 chips. 
 Halverwege de maand november waren alle chips 
 uitgegeven. Omdat het ‘op is op’principe goed werd 
gecommuniceerd, heeft dit niet tot grote teleurstellingen 
bij het publiek geleid. Wethouder Eerdmans heeft inmid
dels laten weten deze succesvolle gezamenlijke actie te 
willen herhalen in 2017.

KEURMERK OPVANG

GEWONDE EGEL

PROJECT CHIP JE KAT! 

INZET ELEKTRISCHE ANIMAL RESCUE 
VEHICLES VAN DE NPL
Animal Rescue Vehicles (ARV’s) 
zijn speciaal ingerichte wagens 
voor het vervoer van grote aantallen 
dieren. Gelijktijdig vervoer beperkt 
de stress. Zo kunnen we minder 
belastend voor mens, dier en milieu 
grotere groepen dieren tegelijk 
 vervoeren en blijven dierenambu
lances vrij voor spoedritten. De 
 Dierenbescherming heeft zeven 
ARV’s kunnen aanschaffen dankzij 
een extra gift van de Nationale 
Postcode Loterij. De wagens zijn 
inmiddels volop in gebruik. Zo 

 hebben we na een noodkreet van 
een fokker uit Susteren met een 
ARV 26 hondjes in één rit overge
bracht naar dierenopvangcentrum  
’t Noordbroek in Almelo. De situatie 
was de eigenaar boven het hoofd 
gegroeid. Omwille van zijn dieren 
deed hij  vrijwillig afstand. De hond
jes zijn in het asiel nagekeken, 
 ontwormd,  ontvlooid en gesterili
seerd door een dierenarts. Daarna 
konden de dieren snel worden 
 herplaatst en ziet hun toekomst er 
weer rooskleurig uit.

CIJFERS DIERENAMBULANCES (2016) CIJFERS OPVANG (2016)

Bijna  
74.000  

dieren geholpen

Bijna  
145.000  
telefoontjes

 Ruim  
60.000  

ambulanceritten uitgevoerd

Honden Katten  Knaagdieren 
en konijnen

Overige  
dieren

4.380

91% 79% 83% 55%

13.650 3.230 880
Opgevangen dieren in onze asielen

Geplaatste dieren bij een baasje

50 50 61 28
Gemiddelde verblijfsduur in dagen

Kittens van zwerfkatten



 jaarverslag 2016 | 1716 | jaarverslag 2016

4.2 INSPECTIE EN PREVENTIE

Onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dieren-

bescherming en vrijwillige preventiemedewerkers treden op 

tegen verwaarlozing en mishandeling van dieren. Waar mogelijk 

leren ze eigenaren hoe ze hun dier moeten verzorgen en huisves-

ten. In veel gevallen wordt een slechte situatie namelijk veroor-

zaakt door gebrek aan kennis. Is er geen kans op verbetering? Dan 

wordt het dier weggehaald en herplaatst op een veilige plek.

In 1986 werd de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dieren-

bescherming (LID) opgericht. Bij het bestrijden van dierenleed 

werkt de LID tegenwoordig regelmatig samen met de dierenpolitie. 

 Meldingen die bij het landelijke meldnummer 144 binnenkomen, 

worden in eerste instantie uitgezet naar de dierenpolitie. Waar 

het gaat om het verbeteren van het welzijn van de dieren, komen 

onze inspecteurs in beeld. Zij kunnen de eigenaar van een dier 

bijvoorbeeld dwingen om een dierenarts te bezoeken of de 

 huisvesting in orde te maken. Ook kan in overleg met RVO.nl, 

aanleiding van een maatregel, opgelegd door een inspecteur  

(76% in 2016 ten opzichte van 74% in 2014). Denk hierbij aan het 

schoonmaken van de hokken of het bezoeken van een dierenarts. 

In 103 situaties bleek het toch nodig om dieren in bewaring te 

nemen; daarbij ging het om 769 dieren.

Minder agressie 
Opvallend is dat het aantal agressie-incidenten in 2016 meer dan 

gehalveerd is. Steeds vaker gaan inspecteurs weer zonder politie 

op pad. We blijven met belangstelling volgen of deze daling 

 incidenteel is of gekoppeld kan worden aan andere factoren. 

Het jaar 2016 stond deels in het teken van een onderzoek binnen 

de handhavingsketen Dierenwelzijn, uitgevoerd door Bureau Beke. 

De uitkomsten werden gepubliceerd in het rapport ‘Hoe lopen de 

hazen?’, waarin de goede samenwerking binnen de keten wordt 

aangehaald, maar ook wordt gewezen op de  rigiditeit in de huidige 

verdeling van de meldingen. De uitkomsten van dit onderzoek  

zijn in opdracht van de ministeries van  Veiligheid en Justitie en 

onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, worden 

besloten om een dier weg te halen. Sinds 2013 werkt de Dieren-

bescherming samen met RVO.nl om o.a. dieren te herplaatsen die 

via een juridisch traject in bezit van de overheid zijn gekomen.

Stabiel jaar
De LID kijkt terug op een stabiel en succesvol jaar. In 2016 hebben 

we extra inzet geleverd op grote strafrechtonderzoeken, zoals die 

naar hondengevechten en hondenhandelaren. Er is een verbeter-

slag doorgevoerd op inzet van bestuursrecht en het aanwenden 

van kennis en kunde op andere deelgebieden. Omdat ontwikke-

lingen bij ketenpartners directe invloed hebben op het werk  

van de LID, zagen we in 2016 de inzet op kerntaken verschuiven. 

Het totale werkaanbod, zowel op dossier- als inspectieniveau, is 

afgenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. De LID heeft 

daarentegen vaker een inspectie ter plaatse uitgevoerd. 

In vergelijking met 2015 was er een lichte stijging van het aantal 

overtreders dat de levenssituatie van hun dieren herstelde naar 

Economische Zaken uitdrukkelijk  meegenomen bij de ontwikke-

ling van toekomstscenario’s voor de aanpak van mishandeling en 

verwaarlozing van gezelschapsdieren.

Bemiddeling 
Met RVO.nl heeft de Dierenbescherming afgesproken honden  

die in beslag of bewaring zijn genomen over te nemen en te 

 herplaatsen nadat zij door justitie zijn vrijgegeven. In 2016 ging 

het om 162 honden. Hiervoor werken wij samen met 21 dieren-

opvangcentra. Voor circa 40% van de honden vinden we binnen 

twee weken een thuis. De Dierenbescherming ondersteunt  

RVO.nl ook bij de bemiddeling van pony’s, paarden, varkens en 

geiten naar een nieuwe eigenaar. In alle gevallen gaat het om 

moeilijker te plaatsen dieren en daarmee ook om veel werk. 

 Desondanks worden goede resultaten geboekt.

MET HART EN ZIEL
Districtsinspecteur Ed Webers: “Samen 
met mijn collegainspecteurs zet ik me  
elke dag met hart en ziel in om dieren uit 
hun noodsituatie te redden en ze een 
 tweede kans te geven.”

EFFECT
Districtsinspecteur Fleur Wehberg: “Als  
je kiest voor een dier, dat kwetsbaar en 
 afhankelijk van je is, moet je er ook goed 
voor zorgen. Zodra ik mensen daarvan kan 
overtuigen, heeft dat veel meer effect dan 
dat ik het dier bij ze weghaal.”
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In augustus 2016 kregen we via meldpunt 144 een  melding van 
overlast in een woning waar ruim dertig katten  werden gehou
den. Het  Vertrouwensloket van de  Dierenbescherming schakel
de daarop een vrijwillig preventiemedewerker in, die de eigenaar 
van de katten hulp aanbood. De man was hier blij mee, omdat de 
situatie hem boven het hoofd was gegroeid. De katten werden  
via bemiddeling van de  Dierenbescherming en in samenwerking 
met de gemeente en de GGD uit de vervuilde woning gehaald en 
verzorgd. Een deel van de katten is opgevangen in één van onze 
opvangcentra en de woning is schoongemaakt. 

Mila werd door een van de inspecteurs 
van de Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming in beslag genomen. Ze zat onder de kale plekken, had 
te  lange nagels en veel jeuk. Na intensieve verzorging en behande
ling vond Mila via een opvangcentrum van de Dieren bescherming 
een nieuw thuis bij mensen die volledig voor haar gaan.

GESLAAGDE BEMIDDELING

NIEUW THUIS  
VOOR MILA

4.3 VOORLICHTING EN EDUCATIE

Naast directe hulp aan dieren besteedt de Dierenbescherming 

veel aandacht aan voorlichting en educatie. Als je weet hoe je 

met een dier moet omgaan, is er immers al een wereld gewon-

nen. Wij geloven in ‘jong geleerd, oud gedaan’. Daarom vertellen 

we de jeugd hoe je diervriendelijk leeft en handelt. Dat deden we 

in 2016 onder meer met speciale communicatiemiddelen voor 

kinderen, door gastlessen te geven op scholen en met leuke, 

 leerzame activiteiten voor de jeugd. 

Campagnes
Het grote publiek lichten we voor door middel van onze campag-

nes en via media zoals ons ledenmagazine DIER, Facebook, 

 Twitter, Instagram, de digitale nieuwsbrief Dierenm@il en onze 

websites. Met onze publiekscampagnes vragen we een aantal 

keren per jaar extra aandacht voor specifieke onderwerpen. In 

2016 waren dat foute puppyhandel, asieldieren en het inspectie-

werk. De campagnes dragen bij aan onze doelstellingen op het 

vlak van voorlichting, maar ook in belangrijke mate aan de doel-

stellingen op het gebied van reputatie, het bewerkstelligen van 

donatievoorkeur en leden- en giftenwerving.

Verantwoord omgaan met dieren
Binnen onze eigen communicatiekanalen proberen we continu 

handvatten te bieden aan het publiek om diervriendelijk te leven 

en te handelen. Via onze social media kanalen delen we bijvoor-

beeld een aantal keren per week tips om op een goede manier 

met je (huis)dier om te gaan of om op een diervriendelijker 

manier te consumeren.

De elf maanden oude Baco  
zat in het asiel, tot Willem en 
Annick hem in huis namen. Van 
opvoeding had Baco nog nooit 
gehoord: fietsen, skateboards 
en eigenlijk alles wat voorbij 
kwam, moest en zou hij pakken. 
Een hond vol energie, die geen 
idee had wat hij ermee aan 
moest. Willem en Annick 
 besloten met Baco op cursus  
te gaan bij de Gehoorzame 
Huishondschool in  Bunschoten. 
Ze begonnen in de puber groep 
en zijn doorgestroomd naar een 
themagroep, altijd met kleine 
stapjes en maatwerk. Resultaat 
is dat Baco rustiger is, zijn 
 energie kwijt kan en inmiddels 
zelfs naast de fiets van zijn 

 baasje mee rent. Baco is nu 
klaar met de cursus, maar gaat 
verder met speuren en behen
digheid. “De wekelijkse training 
in de groep heeft enorm veel 
voor hem gedaan. We zagen 
hem groeien en ontwikkelen,” 
aldus Willem en Annick. “Niet 
alleen Baco, ook wij hebben 
veel geleerd. We zijn ontzettend 
dankbaar voor de wijze lessen, 
de steun en alle momenten 
waarop we even konden sparren 
over de fratsen, grappen en 
 grollen van ons ‘monster’. 
 Zonder deze cursus waren we 
nooit zo ver gekomen.”

BACO HEROPGEVOED

Gehoorzame Huishondscholen
De scholen van de Gehoorzame Huishond (GH) bevorderen 

 dierenwelzijn met een unieke trainingsmethode, waarbij 

 cursisten leren te herkennen wat hun dier nodig heeft.  

Per baas-hondcombinatie wordt bekeken welke oefenmethode 

het beste werkt. De Dierenbescherming leidt haar eigen honden-

trainers op.

De teams van de Gehoorzame Huishondscholen in Amstelland, Aalsmeer 

en Bunschoten (regio Noordwest) zijn dit jaar uitgeroepen tot vrijwilligers 

van het jaar en ontvingen daarvoor de Ida Zilverschoonprijs. 

INSPECTIE IN CIJFERS

3.590 dossiers 
In 2016 werden er 2.941 nieuwe dossiers aangemaakt. Daar
naast zijn er dit jaar in 649 dossiers uit voorgaande jaren nog 
inspecties  verricht, de zogeheten doorlopende dossiers. Totaal 
zijn er in 2016 in 3.590 unieke dossiers één of meer inspecties 
verricht.

10.446 inspecties
In 2016 zijn in totaal 10.446 inspecties verricht. We maken  
daarbij onderscheid tussen inspecties ter plaatse (totaal 4.737) 
en administratieve inspecties (totaal 5.709).

1.120 maatregelen
In 2016 zijn er in totaal 1.120 maatregelen genomen. Dit betreft  
889 bestuursrechtelijke maatregelen, waarvan 429 ter plaatse en 
460 op afstand, en 231 strafrechtelijke maatregelen waarvan  
155 ter plaatse en 76 op afstand. In 76% van de gevallen werd bij 
hercontrole geconstateerd dat de beklaagde de situatie had her
steld, zodat er geen verdere maatregel genomen hoefde te worden.

951 dieren in bewaring of in beslag genomen
In 2016 heeft de LID in 103 bestuursrechtelijke dossiers dieren  
in bewaring genomen, waarbij het in totaal om 769 dieren ging. 
In totaal zijn er in 2016 182 dieren strafrechtelijk in beslag 
 genomen in elf afzonderlijke dossiers.
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4.4. BEÏNVLOEDING

We beïnvloeden de maatschappij door inzet op bedrijfsleven, 

 politiek, overheid, kennis door samenwerking met goede 

 doelen-organisaties. Samenwerkingsverbanden tussen overheid 

bedrijfsleven mogen vaak rekenen op deelname van de Dieren-

bescherming. Wet- en regelgeving is daarbij altijd aan de orde. 

Voor dossiers als Veehouderij (ingrepen, transport e.d.), Proefdieren 

en Gezelschapsdieren (handel) is de Europese wetgeving essentieel. 

Op landelijk niveau onderhouden we nauwe contacten met de 

politieke partijen om dierenwelzijn te verankeren in het debat en 

besluitvormingsproces. In 2016 zorgden we o.a. voor aandacht in 

de diverse verkiezingsprogramma’s van partijen. 

Lobby op landelijk niveau
Landelijk is er stevig gelobbyd en zijn de regels voor de jacht op 

het konijn, de haas, de houtduif, de wilde eend en de fazant 

 aangescherpt. Ook loopt er, mede op ons aandringen, een grote 

landelijke proef waarin de overheid de effectiviteit van laser-

stralen test om  ganzen diervriendelijker te verjagen. Andere 

onderwerpen van de landelijke lobby staan hierna toegelicht. 

Veehouderij
Veetransport? Hou het kort!
Rond Pasen 2016 hebben we indringend aandacht besteed aan het 

afvoeren van uitgelegde leghennen. Door het ruwe vangen gaan 

veel van deze dieren met botbreuken en andere verwondingen  

op transport, vaak naar Polen, omdat daar goedkoper geslacht 

wordt. De Dierenbescherming riep de pluimveesector op de 

 vangers en hun opzichters een vangcursus met oog voor dieren-

welzijn te geven en de kippen naar slachthuizen in Nederland, 

België of Duitsland af te voeren. Ernst en omvang van de lange 

transporten naar Polen worden door de pluimveesector ontkend, 

maar desondanks wordt inmiddels gewerkt aan een verplichte 

dierenwelzijnscursus voor de pluimveevangploegen.

Veehouderij verminkingvrij
Al jaren strijdt de Dierenbescherming tegen het verwijderen  

van lichaamsdelen van dieren ter maskering van tekortkomingen 

in huisvesting en verzorging. Dit is een taaie strijd, die we ook  

in 2016 hebben voortgezet. Zo is inmiddels 60% van de Neder-

landse varkenshouders gestopt met het castreren van varkens.  

De resterende 40% wil dat ook, maar wacht tot meer afnemers  

dit accepteren en castreert tot die tijd onder verdoving.  

Op initiatief van de Dierenbescherming loopt er ook een  

project om te kijken wat nodig is om te stoppen met het 

 couperen van varkensstaarten.

Zuivel? Alleen van koeien in de wei!
De Dierenbescherming pleit voor behoud van weidegang voor 

 koeien. Alle onderzoeken en stimuleringsprojecten ten spijt, loopt 

het aantal weidende koeien gestaag terug. Desondanks blijven we 

ons onverminderd inzetten om koeien in de wei te houden. 

Zuivelfabrieken en overheid zijn vooralsnog niet bereid om weide-

gang verplicht te stellen. Wel wordt er zuivel op de markt gebracht 

die gegarandeerd afkomstig is van melkkoeien die in het weide-

seizoen minstens 120 dagen, minimaal zes uur per dag de wei in zijn 

geweest. Tot nu toe was het bij deze garantie horende Weide zegel 

vrijwel alleen op producten als melk en yoghurt te  vinden. Mede op 

aandringen van de Dierenbescherming hebben de supermarkten 

hun zuivelleveranciers gevraagd meer producten met weidegang-

garantie te maken. Het resultaat is dat nu ook steeds meer kaas en 

andere zuivelproducten met het Weidezegel in de schappen liggen. 

FOUTE PUPPYHANDEL
Eind 2016 voerden we actie tegen de 
foute puppyhandel en werden bijna 
71.000 handtekeningen  verzameld.  
Aan de hand van deze campagne 
 werden moties ingediend en zal het 
 ministerie van Economische Zaken  
zich buigen over een plan van aanpak 
om malafide puppyhandel verder  
terug te dringen via aanscherping van 
de wetgeving.

Eind 2015 startten wij een campagne om de vleeskalversector zover te krijgen dat zij stopt met  
de invoer van hele jonge, kwetsbare kalfjes over lange afstanden. Onze petitie werd meer dan 
42.000 keer ondertekend. De kalverbranche zegde daarna toe de invoer over lange afstanden te 
verminderen. De eerste cijfers over 2016 laten inderdaad zien dat de invoer van kalveren uit landen 
als Ierland, Polen en Litouwen afneemt. Onderdeel van onze kritiek op de langdurige kalver
transporten is dat de kalfjes onderweg niet kunnen drinken en dikwijls uitgedroogd aankomen.  
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) deelt die kritiek en besloot de export van 
 kalveren voor reizen langer dan acht uur te verbieden zolang er geen goede voorzieningen zijn om 
de kalfjes onderweg te drenken. 

KALVERENTRANSPORT

De Dierenbescherming heeft zich 
in 2016 gericht op de paarden
markt in Zuidlaren, de grootste 
van Nederland. Het eerste video
verslag maakten we van de voor
jaarsmarkt. Dit verslag heeft 
geleid tot Kamervragen en veel 
mediaaandacht. Het verslag is 
ook aan de gemeenteraad van 
Tynaarlo aangeboden. Zij hebben 
daarop besloten om drastisch 
andere keuzes te maken, zoals 
het verplaatsen, omheinen en 
beter beveiligen van de paarden
markt. Deze veranderingen heb
ben nog lang niet geleid tot de 
welzijnsverbetering die wij voor 
ogen hebben. Het is echter wel 
toonaangevend dat de paarden
markt met het meeste aanzien in 
Nederland overgaat tot dergelijke 
keuzes. Dit is een sterk signaal 
richting overige paardenmarkten 
in Nederland (meer over paarden
markten op pagina 22).

HEK OM 
PAARDENMARKT  
ZUIDLAREN

In het wild levende dieren
Alternatieven voor afschot
De Dierenbescherming heeft diervriendelijke alternatieven bij 

conflicterende belangen tussen mensen en wilde dieren onder  

de aandacht gebracht. 

Provincies diervriendelijker
Met het indienen van bezwaren hebben wij het afschot van 

eksters in Zuid-Holland en knobbelzwanen in Flevoland kunnen 

voorkomen. Een goede basisbescherming in regel geving is 

 essentieel om het welzijn van wilde dieren te kunnen waar-

borgen. Daarom hebben wij ons ingezet voor diervriende lijker 

regelgeving in de provincies in het kader van de nieuwe  

Wet natuurbescherming. 

Wanneer landelijke en provinciale regels weinig bescherming 

 bieden, zoals voor stadsduiven, is een diervriendelijke benadering 

nog steeds haalbaar. Dit stimuleren wij via adviezen aan over-

heden, politiek, het bedrijfsleven en het publiek. De stadsduiven-

tillen in Rotterdam zijn hiervan een resultaat. 
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Gezelschapsdieren
Paardenmarkten
In 2016 is er serieus aandacht en prioriteit gegeven aan de aanpak 

van de misstanden op paardenmarkten. Als gevolg van onze 

videoverslagen daarvan zijn er Kamervragen gesteld en heeft de 

staatssecretaris van Economische Zaken advies gevraagd aan de 

Raad voor Dieraangelegenheden. Aandacht in het radioprogramma 

Reporter Radio (KRO-NCRV) zorgde voor prioriteit in hand having 

ten aanzien van tentoongestelde paarden met een gecoupeerde 

staart. Dit heeft o.a. geleid tot het annuleren van een grote jaar-

lijkse keuring van trekpaarden in Limburg. Verder zijn belangrijke 

vorderingen geboekt met het Keurmerk Paard & Welzijn. Bij de 

instelling hiervan was de Dierenbescherming nauw betrokken. 

Mede dankzij onze inzet is in 2016 een intentieovereenkomst 

getekend door de Sectorraad Paarden (SRP). Zij wil dit keurmerk 

overnemen en actief in de sector verspreiden. Een mooie, grote 

stap voorwaarts om de huisvesting, voeding en verzorging van 

paarden op grote schaal naar een hoger niveau te tillen. 

AFSCHOT KNOBBELZWANEN
Om schade aan gewassen (met name gras) te voorkomen, 
 hebben acht provincies een ontheffing afgegeven om knobbel
zwanen af te schieten. Dit resulteerde in 2015 in 3.921 afge
schoten dieren, op een totale populatie van 30.090 dieren. De 
totale schade door knobbelzwanen was € 61.489. Dat klinkt 
misschien veel, maar in verhouding tot de totale jaarlijkse 
 grasopbrengst is dit een verwaarloosbaar bedrag. De Dieren
bescherming vindt afschot onnodig. Het doden van deze mooie 
dieren is een veel te zwaar middel en staat niet in verhouding tot 
de beperkte  schade die zij geven. Bovendien levert het, zoals 
blijkt uit videobeelden, veel leed op omdat zwanen niet gedood, 
maar aan geschoten worden. Wij hebben dit schriftelijk kenbaar 
gemaakt aan  provincies en onze motivatie onderbouwd. Ook heb
ben wij onze standpunten mondeling toegelicht tijdens provinciale 
 vergaderingen. Wij hebben aangegeven dat in provincies zonder 
afschot de populatie niet toeneemt en dat daar de schade beperkt 
kan blijven door de dieren te verjagen. Mede door onze oproep 
zijn de  voorwaarden waaronder de ontheffing voor afschot 
gebruikt mag worden in ZuidHolland sterk aangescherpt. Ook  
is de ontheffing in Flevoland ingetrokken. Wij blijven ons de 
komende jaren  inzetten voor een diervriendelijker aanpak. 

MOTIE WEIDEGANG
Als mooi slotakkoord zo net  
voor de verkiezingen heeft de 
 Tweede Kamer zich nog gebo
gen over de initiatiefnota ‘Wei 
voor de Koe’. Op initiatief van 
oppositiepartijen SP, Groen
Links en D66 werd er gediscus
sieerd over het opleggen van 
een wette lijke plicht voor vee
houders om hun koeien ten 
 minste 120 dagen per jaar de 
wei in te sturen. Een voorstel 
waar de Dierenbescherming 
zich prima in kon vinden. Groot 
was dan ook onze ver bazing  
dat dit initiatief door nota  
bene de bedenkers zelf  
werd ondermijnd. Door een 

 aan genomen eigen motie werd  
de invoering van een  wettelijke 
verplichting voor alle koeien  
op de lange baan geschoven. 
Een motie van de PvdD, die 
vasthield aan de oorspronkelijke 
gedachte van verplichte 
 weidegang, haalde het in een 
eerste stemronde niet. Blij 
waren we toen de motie voor  
de tweede keer in stemming 
werd gebracht, en na intensieve 
lobby van de Dierenbescher
ming toch een meerderheid 
kreeg. Een aangenomen motie 
geldt als ‘werk in uitvoering’ 
voor de verantwoordelijk 
bewindspersoon. 

Foute puppyhandel
Eind 2016 heeft de Dierenbescherming campagne gevoerd tegen 

de foute puppyhandel. De inzet was een slimme aanvulling  

op de wet- en regelgeving, zoals dat ook in België en Frankrijk  

het geval is. De campagne is zeer succesvol geweest. Zo zijn  

bijna 71.000 handtekeningen verzameld en werden moties 

 ingediend aan de hand van onze campagne, waarbij het Belgische 

voorbeeld van de ‘witte lijst’ serieus wordt overwogen. De cam-

pagne heeft ook veel media-aandacht gekregen, waardoor onze 

boodschap en checklists met tips voor de aankoop van een hond 

goed zijn verspreid. Door de inspanningen van de Dierenbescher-

ming gaat het  ministerie van Economische Zaken zich buigen 

over een plan van aanpak om de malafide puppyhandel verder 

terug te dringen via aanscherping van de wetgeving. 

Terugdringen impulsaankopen
De Dierenbescherming heeft samen met Dibevo (de branche-

organisatie voor de commerciële sector gezelschapsdieren) voor-

bereidingen getroffen voor een pilot met als doel om het aantal 

impulsaankopen van konijnen terug te dringen. Dit project wordt 

ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en richt 

zich met name op dierenspeciaalzaken en tuincentra die dieren  

en/of dierbenodigdheden verkopen. Voor het huiskonijn is gekozen, 

omdat dit na honden en katten het meest gehouden huisdier is. 

Helaas worden ze vaak niet zo goed gehouden en valt er aan de 

informatie aan de consument en de ondernemer veel te verbeteren. 

Lobby op regionaal niveau
Om de verschuiving van landelijke naar regionale en lokale 

 politiek te ondersteunen, zijn er in maart 2016 in elk van onze 

vier regio’s regionale lobbyisten gestart. Hun lobby richt zich 

hoofdzakelijk op provinciale (politieke) vraagstukken en draagt 

bij aan het bewerkstelligen van meer diervriendelijke houding  

en gedrag via kennisoverdracht en een betere verankering van 

 dierenwelzijnsbelangen in wetgeving, beleid en de uitvoering.  

Dit wordt onder meer gedaan in contacten met Provinciale 

 Statenleden en Gedeputeerden, inspreken tijdens commissie-

vergaderingen en het bijwonen van informatiebijeenkomsten. 

Naast het realiseren van veranderingen in wet- en regelgeving 

(Wet natuurbescherming) heeft de Dierenbescherming bij een  

aantal faunabeheereenheden een vaste positie verworven voor 

inbreng van dierenwelzijnsmaatregelen. We doen dat via 

maatschappe lijke zetels in de besturen van de faunabeheer-

eenheden Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland,  

Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Lobbyonderwerpen op regionaal niveau
Onze regionale lobbyisten versterken de landelijke lobby, maar 

adviseren daarnaast over onderwerpen die regionaal spelen,  

zoals evenementen met dieren, het regelen van de keten van 

 dierenhulp, overlast van dieren, kinderboerderijen, verwilderde 

zwerfkatten en vuurwerk. Een deel van deze adviezen is over-

genomen en geborgd in gemeentelijke dierenwelzijnsnota’s.  

Bij provincies is er ingesproken over schuilstallen, afschot van 

knobbelzwanen en de provinciale verordeningen betreffende de 

Wet natuur bescherming. Dit heeft geleid tot politieke discussies en 

aanpassingen in de verordeningen. 

MINDER  
IMPULSAANKOPEN
De Dierenbescherming heeft met 
 Dibevo (de brancheorganisatie voor de 
commerciële sector gezelschapsdieren) 
voorbereidingen getroffen voor een 
 pilot met als doel om het aantal impuls
aankopen van konijnen terug te dringen.
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4.5. BETER LEVEN KEURMERK

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming, waarmee 

we de vee-industrie van binnenuit diervriendelijker willen 

maken, was ook in 2016 succesvol. Sinds de introductie van het 

sterrensysteem kregen miljoenen dieren een beter leven. De 

belangstelling van supermarkten en levensmiddelenbedrijven 

voor producten met het keurmerk blijft toe nemen en het 

 assortiment wordt continu uitgebreid. Daardoor wordt het 

 keurmerk nu ook op een breed scala aan verwerkte producten 

aangetroffen, zoals vleeswaren en kant-en-klaarmaaltijden. Het 

Beter Leven keurmerk is niet meer weg te denken. Uit onderzoek 

van Motivaction in 2016 blijkt het Beter Leven keurmerk het 

bekendste keurmerk op dierlijke producten te zijn. 

Beter Leven keurmerk invloedrijk
Om ordening in het woud aan keurmerken aan te brengen, heeft 

MilieuCentraal, in opdracht van het ministerie van Economische 

Zaken, samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel de 

bestaande keurmerken, bedrijfslogo’s en informatielogo’s op 

 voeding beoordeeld. Het Beter Leven keurmerk met twee en drie 

sterren is hierin beoordeeld als Topkeurmerk op basis van de 

ambitie (mate van verbetering van dierenwelzijn), transparantie 

Beter Leven keurmerk   
EKO Keurmerk
Europees Biologisch keurmerk
Milieukeur
Erkend Streekproduct
Keten duurzaam varkensvlees
Demeter keurmerk
Keten duurzaam rundvlees
PROduCERT scharrelvlees
Geen van bovenstaande

58%
29%

7%

12%
9%
8%

5%
2%

17%

NAAMSBEKENDHEID BETER LEVEN KEURMERK
De naamsbekendheid van het Beter Leven keurmerk zit nog 
steeds in de lift. Uit onderzoek van Motivaction in 2016 blijkt het 
zelfs het bekenste keurmerk op dierlijke producten te zijn.

70%

en betrouwbaarheid. Staatssecretaris Van Dam van Economische 

Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het 

Beter Leven keurmerk en de samenwerking tussen Dierenbescher-

ming en bedrijfsleven veel meer voor dierenwelzijn heeft betekend 

dan de politiek of overheid ooit hadden kunnen bewerkstelligen. 

Internationale belangstelling
Ook internationaal is er belangstelling voor het Beter Leven 

 keurmerk en wordt het beschouwd als voorbeeld van hoe dieren-

welzijn met inzet van een keurmerk kan worden verbeterd. Zo 

heeft de Dierenbescherming samen met Land- en Tuinbouw 

Organi satie Nederland (LTO) een presentatie over het keurmerk 

 gehouden voor de hoogste diergezondheidsambtenaren van de 

Europese  lidstaten. Vooral de samenwerking tussen bedrijfsleven 

en de  Dierenbescherming wordt in andere EU-lidstaten dikwijls 

als bijzonder gezien.

Beter Leven in de supermarkt
Begin 2016 werd ook Aldi toegevoegd aan de lijst met super-

markten die aan het Beter Leven keurmerk deelnemen. Aldi 

 kondigde aan het aandeel producten met het keurmerk gestaag 

te vergroten en is daar voortvarend mee begonnen. Albert Heijn 

liet weten nu ook alle varkensvleeswaren te gaan omschakelen 

naar het Beter Leven keurmerk met één ster en heeft dat in  

2016 vrijwel volledig gerealiseerd. Bij Plus is al het rundvlees 

afkomstig van vleesrunderen met het Beter Leven keurmerk  

met twee sterren en al het varkensvlees heeft één ster. Ook bij 

Albert Heijn, Jumbo en Lidl heeft het varkensvlees in het basis-

assortiment zonder uitzondering één ster. Albert Heijn voert geen 

acties meer met gangbare varkenshaasjes totdat ook die allemaal 

één ster hebben. 

Beter Leven week
In het najaar werkten de keurmerken Biologisch, ASC, MSC,  

Beter Leven en Fairtrade voor het eerst samen tijdens hun landelijke 

 promotieweken. De samenwerking was zichtbaar in de online 

 campagne met ‘Debbie Duurzaam’ in de hoofdrol. Het doel was om 

consumenten te stimuleren vaker voor gecertificeerde producten 

te kiezen. In week 43 organiseerde de Dierenbescherming voor  

de vijfde keer de Beter Leven week. Veel supermarkten en levens-

middelenmerken besteedden aandacht aan het keurmerk en er wer-

den acties gehouden met producten met het Beter Leven keurmerk. 

BETER BOEREN
Het Beter Leven keurmerk zorgt niet alleen voor dieren die beter worden gehouden, maar ook voor mensen die weer plezier 
in hun werk hebben gekregen. Drie enthousiaste boeren vertellen hier graag over.

Timon Brandsen houdt legkippen met drie 
sterren in een Rondeel. “Hier in de stal 
klinkt altijd het monotone geluid van tevreden 
kakelende kippen. Ik zie aan alles dat ze het 
goed hebben. Dat geeft me voldoening. Boer 
word je niet om rijk te worden, maar omdat je 
je graag omringt met dieren. Logisch dat je 
ze dan ook een fijn leven wilt bieden.” 

Elly de Kort hoort bij de zes pioniers  
die ooit begonnen met het Beter Leven 
keurmerk. “Mijn man en ik zijn er trots op  
dat we deze stap hebben gezet. Onze 
 kippen hebben geen antibiotica meer nodig, 
hoeven nooit te vechten om een plekje bij 
de voerbak en zijn veel levendiger.”

Edwin en Elly Michiels bouwden een nieuwe 
varkensstal volgens de eisen van één ster 
van het Beter Leven keurmerk. “De oude 
stal was bedompt, wij voelden ons daar 
nooit lekker. Dat wilden we ook onze var
kens niet aandoen. Nu zijn de dieren veel 
gelukkiger. Ze zijn kalm, relaxed en groeien 
goed. Wij genieten onder tussen volop.”
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Projecten
Milieu
Samen met Natuur&Milieu en de Vogelbescherming hebben  

we bekeken of het mogelijk is het Beter Leven keurmerk uit te 

breiden met milieucriteria. 

MeatNL
In samenwerking met de Alliantie Verduurzaming Voedsel is het 

project MeatNL gestart. Hierbij kunnen bedrijven die dier- en 

milieuvriendelijker willen produceren, onder meer volgens de 

normen van het Beter Leven keurmerk, ondersteuning krijgen 

van een ketenmanager. Het project MeatNL is inmiddels uitge-

breid naar een meerjarig programma, ondersteund door het 

ministerie van Economische Zaken, waarbij ook de Uitvoering s-

agenda Duurzame Veehouderij is aangesloten. Het is aangetoond 

dat bedrijven met weinig middelen kunnen worden geholpen  

om te verduurzamen en dat dit leidt tot een versnelling. Veel 

bedrijven kiezen daarbij voor het Beter Leven keurmerk. 

Beter Leven keurmerk in de horeca
Er zijn pilots uitgevoerd in de Food Service en bij slagers om te onder-

zoeken of het mogelijk is om het Beter Leven keurmerk ook in horeca, 

kantines en bij slagers te voeren. De uitdaging hierbij is dat het om 

onverpakt vlees gaat en dat verwisseling met gangbaar vlees voor-

komen moet worden. Hierdoor vergt de borging een andere aanpak. 

AANDEEL BETER LEVEN KEURMERK 

Pluimvee 88%
Varken 11%
Kalf 1%
Rund <1%

STIJGING TEN OPZICHT VAN 2015

Pluimvee 25%
Varken 40%
Kalf 3%
Rund 42%

2012
2013
2014
2015
2016 25.936.855

20.469.047

DIERAANTALLEN BETER LEVEN KEURMERK
In 2016 hebben dankzij het Beter Leven keurmerk totaal  
26 miljoen dieren een beter leven gehad. Dit zijn 6 miljoen 
dieren meer dan in 2015.

17.335.332
11.892.206

6.025.372

AANTAL PRODUCTEN MET  
BETER LEVEN KEURMERK
In 2016 is in de supermarkten (exclusief Aldi en Lidl) het aantal 
producten met het Beter Leven keurmerk gestegen naar totaal 
4.000 en is de omzet gestegen naar € 823 miljoen, een stijging 
van 39%.

2013
2014
2015
2016 4.479

1.957
1.100

562

2013
2014
2015
2016 1.584

1.237

AANTAL BOERENBEDRIJVEN DAT DEELNEEMT  
AAN BETER LEVEN KEURMERK
Het aantal boerderijen dat werkt volgens de criteria van het  
Beter Leven keurmerk is gegroeid met 300, naar in totaal  
1.584 primaire bedrijven.

1.005
866

4.6. FONDSENWERVING  
EN COMMUNICATIE 

Om toekomstbestendig te zijn, is het van belang dat de 

 Dieren bescherming op brede schaal succesvol fondsen werft. 

Zowel  landelijk als regionaal moeten daarom krachtige fondsen-

wervende activiteiten ingezet worden. Vanaf maart 2016 vielen 

alle fondsenwervende activiteiten onder centrale regie. De 

 Dierenbescherming streeft een maximaal marktaandeel na  

door organisaties en mensen met hart voor dieren te stimuleren 

financieel bij te dragen aan meer dierenwelzijn. Met transparante 

fondsenwerving, authentieke communicatie en oplossingsgericht 

optimisme laten we een loyale en brede achterban delen in het 

goede gevoel een concrete bijdrage te hebben geleverd aan meer 

dierenwelzijn. Iedere dierenvriend zien wij als een potentiële 

vriend van de  Dierenbescherming. Immers, hoe meer mensen  

ons steunen, hoe meer wij kunnen doen voor dieren en hoe 

krachtiger wij kunnen optreden tegen dierenleed. 

Focus Fondsenwerving 2016
• Uitbouw grote en loyale achterban

• Optimaliseren van de collecteweek en fondsaanvragen

• Behalen financiële inkomstentargets

• Investeren en innoveren in de ‘nalaten-markt’

• Uitbreiden van het aantal structurele zakelijke partners

•  Nationale Postcode Loterij (NPL) behouden als grote giftgever, 

waarbij de samenwerking naar wederzijdse tevredenheid verloopt

Succesvol fondsenwervingsjaar
2016 was een succesvol jaar voor fondsenwerving. De financiële 

doelstelling is ruimschoots gehaald (meer dan 30% boven target). 

Dit is met name te danken aan de  hogere inkomsten uit nalaten-

schappen. Daarnaast hebben we bijna 17.000 nieuwe leden mogen 

 ver  welkomen, en gingen ruim 10.000 collectanten voor de 

 Dieren bescherming langs de deuren. We zijn nieuwe, duurzame 

zakelijke relaties aangegaan, de Dierenbescherming is vaak als 

 erfgenaam opgenomen in testamenten en de Nationale Postcode 

Loterij is behouden als grote giftgever. Ook is de betalende achter-

ban stabiel gebleven. 

Ledenwerving
Het aantal leden van de Dierenbescherming nam jarenlang 

gestaag af, net als bij vele andere natuur- en milieuorganisaties. 

Om deze krimp tegen te gaan, hebben we sinds 2013 extra 

 geïnvesteerd in ledenwerving en streven we ernaar om een groei 

van de achterban te realiseren. Met succes, want sinds medio 

2013 nemen we weer een lichte groei waar. 

We sloten 2016 af met 123.500 leden, waarvan bijna 17.000 

 nieuwe leden. Dit is 16% onder het gestelde ambitieuze doel, 

maar wel min of meer gelijk aan het geworven aantal nieuwe 

leden het jaar daarvoor (in 2015 waren dit er ruim 17.000, wat een 

recordaantal was sinds vele jaren). Dit dankzij diverse succesvolle 

ledenwervende acties.

De grootste acties waren:

• Ledenwerfteams bij winkelcentra en evenementen

•  Telemarketingacties, bellen van ‘warme leads’ zoals petitie-

ondertekenaars, adoptanten van asieldieren en melders bij 

onze dierenambulances

•  Online-marketingacties om leads en leden te genereren 

 rondom onze campagnes

Ledenbehoud en contributie
In 2016 zijn we doorgegaan met de uitvoering van een effectief 

ledenbehoudprogramma en is het target voor contributie- 

inkomsten met bijna € 350.000 overschreden. Dit komt door 

instroom van leden met een hogere contributie, succesvolle 

upgrade-acties waarbij veel leden hun jaarlijkse bijdrage verhoog-

den, en een effectief loyaliteitsprogramma. In 2016 hebben we 

het Kids for Animals-lidmaatschap opgeheven, waardoor we leden 

verloren hebben. Wel zijn veel jeugdleden doorgestroomd naar 

het alternatief; een lidmaatschap voor het hele gezin.

Giftenwerving
Ongeveer de helft van alle giften ontvangen we van onze leden. 

We sturen hiervoor diverse direct mailings per post en e-mail. 

Daarnaast doen we online-marketingcampagnes en ontvangen we 

giften via flexdonaties, sms en periodieke schenkingen die voor 

minimaal vijf jaar zijn vastgelegd. 

Inkomsten uit nalatenschappen
Erfstellingen en legaten zijn een hele belangrijke bron van 

inkomsten voor de Dierenbescherming. In 2016 ontvingen we  

van ruim 200 mensen een nalatenschap. Onze relatiebeheerders 

adviseren mensen over het opnemen van de Dierenbescherming 

in hun  testament en de mogelijkheid om de zorg voor de huis-

dieren na overlijden over te nemen. Er zijn bijeenkomsten voor 

onze  achterban georganiseerd op diverse locaties in het land,  

om ze te informeren over de mogelijkheid om na te laten aan de 

 Dierenbescherming. Daarnaast is er een uitzending geweest  

van het tv-programma ‘De Nalatenschap’ (SBS6) en waren we 

 aanwezig op diverse uitvaartbeurzen.

Collecte
In 2016 werd de collecte centraal georganiseerd en zijn ruim 

10.000 collectanten enthousiast langs de deuren gegaan. Samen 

hebben ze een bedrag ingezameld van ruim € 900.000.
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5. COMMUNICATIE MET 
BELANGHEBBENDEN
De Dierenbescherming onderhoudt via verschillende 
communicatiekanalen contact met haar belanghebbenden. 
Behalve het informeren en afleggen van verant woording, 
vinden we het belangrijk om de dialoog aan te gaan en 
mensen te betrekken bij de doelstellingen en het werk 
van de Dierenbescherming. 

5.1. BELANGHEBBENDEN

• Leden
• Vrijwilligers
•Medewerkers

• Publiek 
• Melders
• Indieners van klachten
• Pers
• Volgers social media
•  Vrienden en connecties
•  Abonnees digitale 

nieuwsbrief Dierenm@il
• Leveranciers

• GDN/CBF 
• Samenwerkingspartners

•  Dierenopvangcentra 
(DB en externe)

•  Dierenambulances  
(DB en externe)

•Politiek
•Overheidsinstellingen
• Bedrijfsleven,  

onderzoeksinstituten, 
brancheverenigingen

• Sponsors
• Donateurs

DIEREN- 
BESCHERMING

5.2. COMMUNICATIEMIDDELEN

In 2016 is gewerkt aan het actualiseren en optimaliseren  

van de eigen (online) media, om uit te stralen dat we  

één Dieren bescherming zijn. 

Magazine DIER
Met het magazine DIER, dat vier keer per jaar verschijnt, 

 informeert de Dierenbescherming haar leden en donateurs  

over werkzaamheden en resultaten. Daarnaast vormt voor-

lichting een belangrijke pijler van het blad. DIER verschijnt in 

print en wordt online gepubliceerd. De gemiddelde oplage in 

2016 was 136.250 stuks.

Websites
In 2016 trok de corporate website www.dierenbescherming.nl 

ongeveer 935.000 unieke bezoekers (+5,1% ten opzichte van 2015) 

die een kleine 5.000.000 pagina’s bezochten. De belangrijkste 

 doelen van deze website zijn activatie stimuleren (giften,  

lidmaatschappen, tijd) en het versterken van ons imago. De asiel-

dierenwebsite www.ikzoekbaas.nl is onze best bezochte website 

met 1.452.700 unieke bezoekers (+5,9% t.o.v. 2015) en bijna 

44.000.000 paginabezoeken. 

Social media
De Dierenbescherming was in 2016 actief op Facebook, Twitter, 

Instagram en LinkedIn. Op Facebook hebben we de grootste 

a chterban: de teller stond eind 2016 op ruim 133.000 volgers 

(+33% ten opzichte van 2015). Eind 2016 had ons Twitteraccount 

26.000 volgers (+24% ten opzichte van 2015) en Instagram liet dit 

jaar de grootste groei zien: we stegen met 1.200% naar rond de 

10.000 volgers eind 2016. 

Digitale nieuwsbrief
In 2016 werd elke drie weken een digitale nieuwsbrief (Dierenm@il) 

verstuurd. In campagneperiodes werden daarnaast speciale 

campagne -edities verzonden. Eind 2016 had deze e-mailnieuws-

brief zo’n 193.100 abonnees (+57% ten opzichte van 2015). 

Interne communicatie
De Dierenbescherming zet richting haar asielen, dierenambulances, 

Gehoorzame Huishond-scholen, vrijwilligers en medewerkers 

 verschillende interne communicatiemiddelen in. We informeren 

en betrekken deze groepen via ons intranet, regionale nieuws-

brieven en persoonlijke ontmoetingen. 

Waardering communicatiemiddelen  (schaal 110)
uit: Loyaliteitsonderzoek eind 2016

Website 7,8
Magazine 8,1
Emailnieuwsbrief 7,9
Facebook 8,0
Instagram 8,1
Webshop 7,4
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Verdeling van klachten naar categorie

Categorie Totaal

Administratie niet in orde 27
Behandelen (zwerf)dieren 4
Behandeling vrijwilligers 6
Beleid (regionale) afdeling 1
Beleid asiel 22
Beleid DB 4
Beleid LID 3
Beleid uitrijden ambulance 23
BOA klacht 6
Collecte 13
Commercieel beleid 23
Communicatie 16
Financieel beleid 1
Gedrag vrijwilliger 3
Melding 6
Opzegging 1
Plaatsen dier 2
Sfeer/leiding 1
Totaal 162

Leren van klachten 
De Dierenbescherming ziet klachten als een signaal, en probeert 

er in die zin haar voordeel mee te doen. Bij klachten wordt het 

principe van hoor en wederhoor toegepast. Er wordt altijd 

navraag gedaan bij betrokkene. Waar nodig zal het management 

naar aanleiding van een klacht in gesprek gaan met de des-

betreffende medewerker(s) en wordt de bedrijfsvoering eventueel 

aangepast. Als er sprake is van meerdere klachten binnen een 

bepaalde categorie of over een bepaald organisatieonderdeel, 

wordt bekeken of er procesverbetering mogelijk is. Hierover geeft 

de klachtencoördinator waar mogelijk advies.

Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep is in 2016 twee keer bijeengekomen, 

eenmaal voor algemene zaken en eenmaal voor de behandeling 

van een klacht. Aan het eind van 2016 was de klacht nog in behan-

deling. Er zijn gedurende het jaar geen geschillen of andere klach-

ten gemeld bij de Commissie van Beroep. Gedurende het jaar is de 

heer B.C. Oudmayer voor een tweede en laatste termijn van vijf 

jaar benoemd als voorzitter, na het verlopen van de eerste termijn.

5.3. KLANTTEVREDENHEID 

Onder particuliere gevers (leden en donateurs) heeft de Dieren bescherming eind 2016 een online tevredenheids-/waarderings-

onderzoek gedaan. Hieraan deden ruim 12.500 respondenten mee.

Daaruit kwamen de volgende cijfers naar voren:

(schaal = 1  7)* Score Benchmark

Terugkoppeling/informeren:  5,8 5,7
“De Dierenbescherming houdt mij goed op de hoogte van haar activiteiten”

Vertrouwen:  5,9 5,8
“Ik ben ervan overtuigd dat de Dierenbescherming mijn financiële bijdrage goed besteedt”

Betrokkenheid – problematiek: 6,4 6,1
“‘Dierenwelzijn & dierenbescherming’ is voor mij een zeer belangrijk thema”

Betrokkenheid – goede doel:  5,6 5,1
“Ik voel me verbonden met de Dierenbescherming”

Waardering:  5,8 5,7
“De Dierenbescherming laat duidelijk merken dat zij blij is met mijn steun”

Resultaat:  5,7 5,4
“De Dierenbescherming boekt goede resultaten in de strijd tegen dierenleed”

Autoriteit: 5,8 5,5
“Ik zie de Dierenbescherming als dé organisatie als het gaat over ‘dierenwelzijn & dierenbescherming’” 

5.4. KLACHTENMANAGEMENT 

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. We nemen klachten 

 serieus en zien deze als een signaal om de bedrijfsvoering waar 

mogelijk verder te verbeteren.

Afgehandelde klachten
In 2016 heeft de klachtencoördinator van de Dierenbescherming 

162 klachten afgehandeld die onder het ‘Klachten- en geschillen-

reglement’ van de Dierenbescherming vielen. Van het totale 

 aantal klachten van 162 waren er 70 (43%) gegrond. Eens per 

kwartaal wordt over de klachtenafhandeling gerapporteerd aan 

de directie.

Verdeling van klachten naar organisatieonderdeel

Afdeling DB  Totaal

Marketing, Communicatie & Fondsenwerving 51
DB algemeen 13
Finance 2
LID 8
Regio Noordoost 27
Regio Noordwest 16
Regio Zuid 21
Regio Zuidwest 13
Service & Informatie 10
Vertrouwensloket 1
Totaal 162

* Schaal is 1-7: 1 = helemaal oneens / 7 is helemaal mee eens 

Op alle onderdelen scoort de Dierenbescherming beter dan de benchmark. In de benchmark zitten cijfers van minimaal 5 en van 

maximaal 18  andere goede doelen.
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6. DE ORGANISATIE
6.1. DE MENSEN VAN DE 
DIERENBESCHERMING

De organisatie in cijfers (peildatum 31 december 2016)

Medewerkers 

Aantal medewerkers  365
   Mannen  71
   Vrouwen  294
Aantal FTE  292
Gemiddelde leeftijd 41 jaar
Gemiddeld aantal dienstjaren 6 jaar
Contract voor bepaalde tijd 84 
Contract voor onbepaalde tijd 281 
In dienst in 2016 88 personen
Uit dienst in 2016 97 personen 
Gemiddeld verzuimpercentage  5,8% 

Vrijwilligers

Aantal vrijwilligers  3.800
   Mannen  900
   Vrouwen  2.900
Gemiddelde leeftijd 45 jaar
Aantal collectanten  10.000
Aantal wijkhoofden  1.700

De juiste medewerker op de juiste plek
Het was een jaar van veranderingen op alle niveaus, met als  

doel ‘de juiste medewerker op de juiste plek’. Binnen de hele 

organisatie waren er verschuivingen. Medewerkers stroomden  

uit of door, en er startten nieuwe mensen. Afbouwen en/of  

overdragen van werkzaamheden en het vertrek van medewerkers 

had het nodige effect op iedereen, zowel op de vertrekkende als 

de blijvende collega’s. Er is een nieuwe koers geformuleerd en 

 besloten werd dat er voor de uitvoering én een duurzame 

 toekomst ook wisselingen nodig waren in het management.  

Deze zijn in het vierde kwartaal doorgevoerd. 

Het gemiddelde verzuimcijfer van 5,8% is relatief hoog en 

 enigszins te verklaren door de ontwikkelingen in de organisatie 

in 2016. Na de zomer is een dalende trend zichtbaar, die naar 

 verwachting in 2017 zal doorzetten (streefcijfer is 3,9%).

Focus op vrijwilligers
In 2016 is besloten de vrijwilligers meer te positioneren als 

 ‘onbetaald medewerker’. Voor de fusie was er weinig focus op 

deze onmisbare groep mensen. Het HR-team werkte van oudsher 

immers exclusief voor betaalde medewerkers van de Landelijke 

Vereniging. In 2016 is dit uitgebreid naar de onbetaalde mede-

werkers. Een van de uitingen hiervan is dat er een adviseur 

 vrijwilligers is aangesteld. Er wordt gewerkt aan een uniform vrij-

willigersbeleid met substantieel meer aandacht voor deze groep. 

Oogmerk is dat vrijwilligers binnen de Dierenbescherming een 

gelijkwaardige behandeling krijgen en vooral ook worden gewaar-

deerd voor hun inzet. Opdat we vrijwilligers behouden, want we 

hebben deze mensen hard nodig. 

Kwaliteitsbewaking werving vrijwilligers
Het grootste aantal vrijwilligers is in de opvangcentra of bij de 

dierenambulances aan de slag. Vrijwilligers in spe krijgen, behalve 

de nodige informatie over de waarden en werkzaamheden van de 

Dierenbescherming, een uitvoerig intakegesprek. Daarna volgt 

nog een aantal meeloopdagen. Na evaluatie krijgt de aspirant- 

vrijwilliger een overeenkomst voorgelegd. Een afwijzing (met 

reden onderbouwd) kan helaas ook de eindconclusie zijn.

Cijfers vrijwilligers
Onze oudste vrijwilliger is geboren in 1932 en is vrijwillig preven-

tiemedewerker in de regio Noordoost. Onze jongste is geboren in 

2005 en begeleidt samen met zijn moeder de paddentrek. Verre-

weg de meeste vrijwilligers werken als dierverzorger of op de 

ambulance. Naast de groep van 3.800 vrijwilligers die zich dage-

lijks inzet voor dieren, kon de Dierenbescherming ook in 2016 

rekenen op ruim 10.000 vrijwillige collectanten die in weer en 

wind de straat op gingen om geld op te halen voor de dieren. De 

organisatie ter plaatse wordt geregeld door ruim 1.700 wijkhoof-

den die zich eveneens vrijwillig inzetten. 

Harmonisatie pensioenen
Als gevolg van de fusie die in 2015 plaatsvond, is er een  

diversiteit van arbeidsvoorwaarden binnen de Dierenbescher-

ming.  Uitgangspunt van de harmonisatie van pensioenen is  

dat iedereen bij de Dierenbescherming een pensioenregeling 

heeft. Dit is in 2016 gerealiseerd. Zo is de eerste stap gezet in de 

harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden zodat er, met oog voor 

het individu, eenduidigheid voor iedereen ontstaat. 

Uitrol ‘Ons DB’
Onder externe begeleiding is begin 2016 gestart met een inter-

actief proces waarbij iedereen uitgenodigd werd mee te denken 

over en input te leveren aan ‘Ons DB’. Dit proces heeft geleid  

tot input voor de nieuwe visie, missie en strategie, een cultuur 

waarin samenwerking en transparantie tot uiting kwamen 

 evenals een focus op externe positionering. 

Medewerkers- en vrijwilligersonderzoek
Eind 2016 is begonnen met de voorbereidingen van een mede-

werkers- en vrijwilligersonderzoek. Dit onderzoek zal begin 2017 

 uitgezet worden. Doel is om feedback te krijgen van medewerkers 

en vrijwilligers op verschillende aspecten in de bedrijfsvoering. 

De te ondernemen acties die hieruit voortvloeien, zullen in 2017 

in een plan van aanpak worden gezet. 
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Ledenraad
De Ledenraad bewaakt en behartigt de doelstellingen van de 

 Dierenbescherming, dierenwelzijn in het bijzonder. De raad 

bestaat uit 25 gekozen vertegenwoordigers van de leden van  

de Dierenbescherming. Voorzitter is Anita te Kampe, met  

Inge  Wijnberg als plaatsvervangend voorzitter. In 2016 hebben 

drie leden hun functie tussentijds neergelegd. Zij zijn vervangen 

door de laatste kandidaten op de verkiezingslijst. Hierdoor is in 

2016 een verdere verschuiving ontstaan van het aandeel regio-

naal gekozen leden naar het aandeel landelijk gekozen leden.

Commissies
Er zijn commissies ingesteld met een looptijd die  passend is bij 

het onderwerp/vraagstuk. In 2016 waren de volgende commissies 

actief:

• Governance en jaarstukken (2 leden)

• Communicatie (4 leden)

• Missie, visie en strategie DB (6 leden)

• Vrijwilligers (5 leden)

Daarnaast heeft de Ledenraad de projectgroep Ganzen geaccor-

deerd (twee leden in samenwerking met de Dierenbescherming).

Werkzaamheden
De Ledenraad vergaderde in 2016 vier keer. Eenmaal stond  

een dierinhoudelijk agendapunt gepland (beperking vlees- en 

 visconsumptie en het Beter Leven keurmerk), de tweede discussie-

bijeenkomst werd gebruikt om van gedachten te wisselen over de 

missie, visie en strategie van de Dierenbescherming.

•  De Ledenraad heeft goedkeuring gegeven aan: 

- jaarrekening en jaarverslag 2015 

- jaarplan en begroting 2017 

- meerjarenstrategie en meerjarenbegroting 2016-2020  

- aanstelling van de nieuwe bestuurders 

•  De commissie Missie, visie en strategie Dierenbescherming is 

eenmaal bijeen gekomen en heeft samen met de bestuurder een 

document ter bespreking voorbereid.

•  De commissie Communicatie is driemaal bijeengekomen en 

heeft zich gericht op het optimaliseren van de communicatie 

tussen de Ledenraad en de leden.

•  De commissie Governance en jaarstukken is eenmaal bijeen-

gekomen, waarbij de benodigde aanpassingen van de statuten 

van de aangesloten stichtingen is bekeken.

•  De commissie Vrijwilligers is in december 2016 benoemd en 

heeft in 2016 niet vergaderd. De Ledenraad hecht groot belang 

aan het behouden en binden van vrijwilligers voor het voort-

bestaan en het goed functioneren van de Dierenbescherming. 

Relevante thema’s rondom het vrijwilligersbeleid worden 

 geïnventariseerd en besproken. 

•  De projectgroep Ganzen heeft een publicatie van  

onderzoek ingebracht dat als uitgangspunt dient bij hun 

 verdere  werkzaamheden.

Rol Ledenraad
In 2016 is de rol – en de bevoegdheden die daarbij horen – van de 

Ledenraad en de afstemming met de Raad van Toezicht regelmatig 

onderwerp van gesprek geweest. Daarbij is de rol steeds duidelijker 

geworden, maar dit zal ook in 2017 nog verder aandacht behoeven. 

Verder is een begin gemaakt met de discussie over de structuur  

van de Ledenraad in het kader van de veranderde organisatie-

structuur van twintig naar vier regio’s en het verbeteren van de 

communicatie met de achterban.

Centrale Ondernemingsraad (COR)
Samenstelling
De COR van de Dierenbescherming heeft negen zetels. In 2016 

kwamen er drie zetels vrij door vertrek van COR-leden. Drie 

 collega’s die als reservekandidaten op de lijst van de verkiezingen 

stonden, namen de vrijgekomen zetels over. Per 31 december 2016 

waren alle negen zetels vervuld. De COR wordt ondersteund door 

een ambtelijk secretaris.

Functioneren
Met de bestuurder is afgesproken dat de COR waar mogelijk als 

dé gespreks- en overlegpartner fungeert voor medezeggenschaps-

kwesties. Dit wil zeggen dat van de onderliggende structuur  

van de Groepsondernemingsraad Stichtingen en Groepsonder-

nemingsraad NVBD/LID maar zeer beperkt gebruik gemaakt 

wordt. Daartoe bleek in de praktijk dit jaar ook geen aanleiding. 

Scholing
De COR-leden hebben een eendaagse training gevolgd onder externe 

begeleiding, gericht op harmonisatie van arbeids voorwaarden, waar-

in ook veel aandacht was voor het lopende harmonisatietraject.

Vergaderingen
In 2016 vonden er acht vergaderingen plaats met de algemeen 

directeur/bestuurder, waarbij eenmaal de Raad van Toezicht 

 aanwezig was in het kader van artikel 24-overleg. Hiernaast vond 

er een brainstormsessie met de COR en HRM plaats en was er  

zo’n veertien keer intern overleg.

Onder andere de volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

• reorganisatie

• harmonisatie arbeidsvoorwaarden

• pensioenen

• huisvesting

• jaarverslag 2016

• bezwarencommissie personeelszaken

• reiskosten

• traject missie, visie en strategie

• thuiswerkbeleid

• begroting 2017

• medewerkerstevredenheidsonderzoek

• collecte

• algemene gang van zaken onderneming conform art.24 WOR

Advies- en instemmingsaanvragen
De COR ontving twee adviesaanvragen, inzake de  benoeming van 

de algemeen directeur/bestuurder en inzake de positionering van 

de LID. Daarnaast kreeg men één instemmingsaanvraag inzake  

de pensioenregeling.

Communicatie met achterban
De COR heeft in 2016 met name e-mail en het intranet benut  

als medium voor communicatie met de achterban. De achter  ban-

verslagen en de agenda’s van de overlegvergaderingen zijn op het 

intranet gedeeld.

Vertrouwenspersoon
Er zijn in 2016 drie melders geweest die contact hebben opgenomen 

met de vertrouwenspersonen. Alle drie de meldingen hadden 

betrekking op de werkrelatie met de (direct) leidinggevende.  

Eén van de meldingen was afkomstig uit de regio, de andere twee 

kwamen van medewerkers van het Service Centrum. Er is geen 

gebruik gemaakt van de formele klachtenregeling.

6.2. PARTNERS

Er moet nog heel veel gedaan en bereikt worden voor de dieren, 

meer dan de Dierenbescherming in haar eentje kan. Daarom 

 zoeken wij samenwerking met uiteenlopende partners om onze 

doelstellingen te realiseren. 

Zakelijke markt
De Dierenbescherming heeft in 2016 een behoorlijke groei 

bewerkstelligd in de zakelijke markt. We ontvingen van veel 

bedrijven donaties en ook groeide het aantal sponsorpartners. 

Naast de langetermijnsponsorpartners Yarrah, Medpets, Vitakraft, 

4MORGEN, YourGiftcard en Vivara zijn er ook enkele nieuwe 

sponsorpartners die de Dierenbescherming financieel hebben 

gesteund in 2016. Zij deden dat door middel van een actie of een 

korte termijnsamenwerking zoals Prins Petfoods, Forteck, ZLM 

verzekeringen, 123inkt en Palo Alto Networks. Tevens ontvangen 

we van Mars BV donaties in natura.

Fondsen
Stichting Ida Zilverschoon heeft aan vier groepen vrijwilligers de 

prijs voor Vrijwilligers van het Jaar uitgereikt. De stichting heeft 

daarnaast drie projectprijzen uitgereikt. Twee projecten in de 

regio Noordwest, te weten Kidsevent en Stadssafari’s, en een 

 project in de regio Zuid, te weten Scholenvoorlichting. Zij ont-

vingen ieder een bedrag van € 2.500. Een anonieme stichting 

heeft in 2016 voor een bedrag van zo’n € 225.000 aan projecten 

 gefinancierd. Ook Stichting Het Waardige Dier heeft meerdere 

projecten van de Dierenbescherming financieel mogelijk gemaakt.
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(RVO.nl) werken we samen voor de bemiddeling van dieren uit 

 juridische trajecten. Met de dierenbeschermingsorganisaties 

 Eurogroup for Animals en Bont voor Dieren hebben we een formeel 

samenwerkingsverband. In de regio’s wordt daarnaast veel samen-

gewerkt met opvang- en ambulanceorganisaties die geen onderdeel 

zijn van de Dierenbescherming en gemeentes. 

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming werkt veel samen 

met de politie en stemt af met de Nederlandse  Voedsel- en Waren-

autoriteit en RVO.nl. Verder nemen we deel aan breed samengestelde 

verbanden zoals stuurgroep Bigvitaliteit, Uitvoering s agenda 

 Duurzame Veehouderij, Initiatiefgroep  Duurzame Fokkerij, stuur-

groep Ingrepen bij Pluimvee. Tevens gebruiken we kennis van 

 hoge scholen en universiteiten voor  specifiek onderzoek, met name 

de Universiteit Utrecht (Faculteit Diergeneeskunde) en de Livestock 

 Sciences van Wageningen  Universiteit & Research. 

6.4. BEDRIJFSVOERING

Organisatie
De Dierenbescherming bestaat sinds 1 januari 2015 uit één 

 Landelijke Vereniging met daaraan gelieerd 49 stichtingen. 

 Daaronder zijn landelijke stichtingen, zoals de Stichting Lande lijke 

Inspectie dienst Dierenbescherming en de Stichting Beter Leven 

keurmerk, maar ook een groot aantal regionale stichtingen.  Hierbij 

gaat het vooral om stichtingen waarin asiel- en  dieren ambulance-

activiteiten zijn ondergebracht. In totaal 39 stichtingen vielen in 

2016 onder directe aansturing van de  Dierenbescherming. Acht 

stichtingen met ambulance/opvangactiviteiten hebben een zelf-

standig bestuur, waarvan een aantal heeft aan gegeven in 2017/2018 

de modelstatuten aan te nemen, waardoor ze tevens onder onder 

directe aansturing van de Dierenbescherming komen. 

Directie
De directie is verantwoordelijk voor de koers van de organisatie en 

heeft de dagelijkse leiding. Ook bestuurt zij de bovengenoemde stich-

tingen. De directie wordt ondersteund door een managementteam 

waarvan zij deel uitmaakt. Eind 2015 werd besloten tot een tweehoof-

dige directie, omdat er na de fusie van 1 januari 2015 intern nog veel 

afstemming nodig was. Zaken moesten  eenduidiger en vereenvou-

digd worden. In dit proces zijn in 2016 grote stappen gezet. Toen eind 

2016 een van de twee directieleden de organisatie verliet, is dan ook 

besloten deze positie niet direct weer in te vullen, maar voorlopig 

door te gaan met één algemeen directeur/bestuurder.

De directeur ontvangt een salaris dat valt binnen de richtlijnen 

van GDN (branchevereniging van goede doelen). Nadere toelichting 

op de beloning van de directeur is te vinden in de jaarrekening.  

Regio’s
Per maart 2016 ging het aantal regio’s van de Dierenbescherming 

terug van twintig naar vier. Deze regio’s worden aangestuurd 

door vier regiomanagers, die binnen hun eigen werkgebied 

 verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de stichtingen 

die opvang en vervoer realiseren. Daarnaast voeren de regio’s op 

regionaal en lokaal niveau de taken lobby, preventie, voorlichting 

en educatie uit. Het managementteam bestaat verder uit een 

 aantal vakinhoudelijke managers op de disciplines Marketing, 

Communicatie en Fondsenwerving, Dierenprogramma’s,  

Hulp en Toezicht, Financiën en Human Resource management. 

Ledenraad
Binnen de Dierenbescherming is de Ledenraad het orgaan dat de 

achterban, onze leden, vertegenwoordigt. De Ledenraad zet mede 

de hoofdlijnen uit van het strategische en dierinhoudelijke 

beleid. De Ledenraad is tevens klankbord voor de directie. 

 Daarnaast heeft zij statutaire taken, zoals het goedkeuren van  

de jaar rekening, het jaarplan en de begroting. De focus van de 

 Ledenraad ligt vanzelfsprekend altijd op het dierenwelzijn,  

de kerndoelstelling van de Dierenbescherming.

Toezicht houden, besturen en uitvoeren
De Dierenbescherming kent het Raad van Toezicht-model. De 

Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de 

Landelijke Vereniging, het beleid en de algemene gang van zaken 

binnen de organisatie. Het toezicht (voor- en achteraf) door de 

Raad van Toezicht wordt geregeld in de statuten en reglementen 

van de Landelijke Vereniging. De Raad van Toezicht vervult die 

functie ook voor de afzonderlijke stichtingen die onder het 

bestuur van de Dierenbescherming vallen. In de verantwoordings-

verklaring van de Raad van Toezicht wordt dieper ingegaan op  

de scheiding tussen besturen, uitvoeren en toezicht houden.  

De Raad van Toezicht is eveneens klankbord voor de directie. 

CBF-erkenningsregeling 
In de bedrijfsvoering voldoet de Dierenbescherming aan de  

Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van de Commissie 

Wijffels uit 2005. Deze code is in 2008 vervlochten met het 

 reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Als 

drager van het CBF-Keur (sinds 2016 CBF-erkenning) hanteert de 

Dierenbescherming bij fondsenwerving de gedragscode van het 

CBF. De Dierenbescherming voldoet al vele jaren aan de daaraan 

gerelateerde eisen. Na hertoetsing door het CBF, eind 2015/ 

begin 2016, hebben we in het kader van de nieuwe erkennings-

regeling in juli 2016 met goed gevolg een self assessment afgelegd. 

Het CBF-keur werd toen omgezet in de erkenningsregeling van 

het CBF, die drie jaar geldig is. 

Deze erkenning geeft aan dat we als Dierenbescherming:

•  een duidelijke missie hebben die is uitgewerkt in concrete 

 doelstellingen;

•  de besteding van verkregen middelen transparant verantwoorden;

•  geregeld evalueren of de gestelde doelen zijn bereikt en op 

grond van deze evaluatie nieuwe of bijgestelde plannen maken;

•  goed hebben nagedacht over ons bezoldigingsbeleid en  

de beslisstructuur;

•  oog en oor hebben voor onze belanghebbenden.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De DB beschikt sinds vele jaren over een ANBI-verklaring.  

Deze verklaring garandeert dat de Belastingdienst de 

Leden NVBD

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij (NPL) is sinds 1995 partner van  

de  Dierenbescherming. Met de steun van de NPL kunnen we 

 dieren opvangen in onze asielen, dierenambulances inzetten en 

dierenleed  bestrijden. Daarnaast ondersteunt de NPL de Dieren-

bescherming via haar eigen communicatiekanalen zoals televisie-

programma’s, sociale media en haar online  nieuwsbrief. In 2016 

hebben wij van de NPL een cheque ter  waarde van € 1,8 miljoen 

in ontvangst mogen nemen. 

6.3. SAMENWERKINGSVERBANDEN

De Dierenbescherming trekt regelmatig samen op met organisaties 

zoals Stichting AAP, het Landelijk InformatieCentrum Gezel schaps-

dieren, Natuurmonumenten, de 12 Landschappen, Zoogdier-

vereniging, Faunabescherming, Hondenbescherming, Federatie 

Dierenambulances Nederland, Vogelbescherming, RAVON, 

 Vlinderstichting, Natuur en Milieu, stichting Natuurbeelden en de 

Milieufederatie. Met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Marketing/ 
Communicatie

Fondsenwerving
Opvangen/ 

Dierenambulances

Vier regio’s
Dierenprogramma’s, 

Hulp & Toezicht

HRM Financiën

Bestuurs - 
ondersteuning

St. Landelijke  
Inspectiedienst

Raad van Toezicht

Ledenraad

St. Beter Leven  
keurmerk

Bestuur

Marketing,  
Communicatie en  
Fondsenwerving

TOELICHTING
Ledenraad: statutaire bevoegdheden/beleidsmatig adviseren
Raad van Toezicht: toezichthoudend
Oranje: leden van de NVBD
Limegroen: vrijwillige krachten 
Grijs: betaalde krachten
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 Dieren bescherming erkent als een Algemeen Nut Beogende 

 Instelling. Via een groepsbeschikking zijn de stichtingen die onder 

bestuur van de Dierenbescherming vallen eveneens aangewezen 

als ANBI. De ANBI-status zorgt ervoor dat het publiek meer 

 informatie krijgt over de financiën en doel van de organisatie. 

Bovendien levert het fiscale voordelen op voor zowel sponsors als 

de organisatie zelf. Er kan door deze fiscale voordelen per saldo 

meer geld besteed worden aan de dieren.

Kwaliteit binnen dierennoodhulp
Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren
Het Keurmerk Opvang kan sinds eind 2015 worden aangevraagd 

door opvangcentra voor gezelschapsdieren. De inhoudelijke 

 criteria zijn ontwikkeld door de Dierenbescherming. De 

 beoordeling van aanvragen, inclusief een audit op locatie en de 

certificering, wordt gedaan door VERIN, een professionele en 

onafhankelijke certificeringsorganisatie. In 2016 hebben  dertien 

opvangcentra het keurmerk aangevraagd en werden zes keur-

merken verleend. Direct belanghebbenden bij dit keurmerk zijn 

publiek en gemeenten, die contracten afsluiten voor de tijdelijke 

opvang van zwerfdieren in hun gebied. Het keurmerk garandeert 

een goede kwaliteit van dierzorg en herplaatsing van dieren.

In de praktijk dienen locatiebeheerders te beschikken over  

het diploma ‘Vakbekwaamheid Besluit Houders van Dieren- 

honden en katten’. Waar beheerders nog niet beschikken over de 

vereiste papieren, wordt proactief ingezet op het behalen ervan.

Keurmerk diervervoer
Onze dierenambulances voldoen grotendeels aan het Keurmerk 

Diervervoer. Dit keurmerk wordt toegewezen op basis van een vol-

ledig  onafhankelijke keuring, uitgevoerd door een gecertificeerde 

instelling. Het keurmerk vloeit voort uit een samenwerkings-

verband van publiek-private partijen bestaand uit het ministerie 

van Economische Zaken, de Federatie Dierenambulances 

 Nederland (FDN), de Dierenbescherming en de Koninklijke 

 Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Een 

coördinator van een ambulance is verantwoordelijk voor het 

wagenpark en het onderhoud ervan. Chauffeurs krijgen stan-

daard een rijtest. Daarnaast dienen vrijwilligers deel te nemen 

aan cursussen van Rijkswaterstaat (RWS), als het nodig is om 

assistentie te ontvangen op snelwegen. Onze vrijwillige 

ambulanc echauffeurs volgen deze cursus of worden getraind 

door collega’s die de cursus  hebben gevolgd. Verder geeft de 

 coördinator regelmatig les met materiaal van RWS. Tot slot 

 volgen de vrijwilligers ook cursussen Dieren-EHBO en krijgen ze 

instructie over hoe elke diersoort het beste vervoerd kan worden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid
Veehouderij
De Dierenbescherming draagt bij aan een diervriendelijker 

 veehouderij en verduurzaming door het bieden van het  

Beter Leven keurmerk. Ook beïnvloeden we het bedrijfsleven  

en de politiek om de beweging naar een duurzamere, dier-

vriendelijker vorm van dierlijke eiwitproductie te maken.  

De Dieren bescherming neemt bijvoorbeeld deel aan de 

 Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en andere initiatieven 

gericht op een duurzamere keten. 

Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer
Verder zijn we al ruim zeven jaar deelnemer aan de Eerlijke   Bank- en 

Verzekeringswijzer, waarmee we samen met andere organisaties het 

beleid van de Nederlandse banken op terreinen als dierenwelzijn en 

mensenrechten inzichtelijk maken. De Dieren bescherming heeft 

een duurzaam beleggingsbeleid. Met Rabobank is in 2016 opnieuw 

naar de criteria gekeken t.a.v. de beleggingsportefeuille. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de diverse criteria die bureau Sustainanalytics 

gebruikt om bedrijven te screenen. Hiermee is geborgd dat de 

 beleggingen conform het beleggingsbeleid plaatsvinden.

Milieuvriendelijkheid
Dankzij de Nationale Postcode Loterij rijdt de Dierenbescherming 

met bijna veertig elektrische ambulances c.q. diervervoer wagens. 

In Spijkenisse werd in 2016 het eerste nieuwe energie-neutrale 

dierenopvangcentrum in gebruik genomen (zie pagina 13). 

 Daarnaast gebruikt de Dierenbescherming bij de bouw van haar 

asielen zo veel mogelijk duurzame materialen en wordt er op 

sommige  locaties al gebruik gemaakt van zonne-energie om de 

centra te laten draaien. 

Planning en control
De planning en control cyclus start bij het opstellen van een jaar-

lijkse begroting – inclusief jaarplannen per regio en per afdeling, 

goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de Ledenraad. De  

begroting geeft inzicht in de bestedingen aan de kerntaken en de 

bedrijfsvoering. Via forecasts per kwartaal worden de voortgang van 

besteding en mogelijke risico’s binnen de begroting gerapporteerd 

aan de directie en de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Zo 

blijft de bedrijfsvoering beheersbaar en kan zo nodig bijstelling van 

activiteiten en/of budgetten tijdig plaatsvinden. De forecasts zijn in 

2016 steeds meer voorzien van analyses. Het managementteam legt 

periodiek verantwoording af aan de directie. Daarnaast bespreekt 

de directie met het managementteam de verdere invulling en 

 uitwerking van de nieuwe strategie die in 2016 tot stand kwam.

Risicomanagement
In 2016 heeft het managementteam risico’s geïnventariseerd  

op intern en extern vlak. Voorbeelden van externe risico’s zijn: 

imagoschade, nieuwe handelsverdragen die de EU afsluit waarin 

dierenwelzijn naar een lager niveau gaat, toename ‘concurrentie’ 

op traditionele dierenhulp, minder honden en katten in de 

 asielen. Voorbeelden van interne risico’s zijn: ontvreemden  

medicatie, hoog ziekteverzuim, managementinformatie 

 onvoldoende, zwak contractbeheer. Alle risico’s zijn geprioriteerd 

en van een actiehouder voorzien. In 2017 wordt de nieuwe 

 strategie verder door ontwikkeld en geconcretiseerd, waarna ook 

de risico’s opnieuw  bekeken en herijkt worden. Vervolgens zal er 

opnieuw  geprioriteerd  worden, zullen er passende en concrete 

 beheersmaatregelen  worden opgesteld en worden de risico’s 

ondergebracht bij een  verantwoordelijk MT-lid. 

VOL VERTROUWEN
Collectanten Jeanet en haar dochter 
 Bregje: “Het geld dat met de collecte wordt 
opgehaald, komt ten goede aan het welzijn 
van dieren in de regio. Omdat dat op heel 
transparante wijze gebeurt, hebben we er 
vertrouwen in dat dat iedere cent goed 
wordt besteed.”
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7.1. EXTRA FINANCIËN VOOR 
DIERINHOUDELIJKE DOELEINDEN

Enkele jaren geleden besloot de Dierenbescherming een meer 

behoudende begroting te hanteren, met name op inkomsten  

uit nalatenschappen. In 2016 waren deze inkomsten dan ook 

hoger dan begroot. Door inkrimping van het aantal staf functies 

is de bedrijfsvoering daarnaast slanker en efficiënter geworden. 

Deze  werkwijze én de hogere inkomsten wierpen in 2016 hun 

vruchten af in de vorm van een mooi financieel resultaat.  

Met deze middelen financiert de  Dierenbescherming extra  

dierinhoudelijke projecten in 2017 om het dierenwelzijn  

verder te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld de pilot ‘In het wild 

levende dieren’ (zie 7.3).

7.2. EEN BETER LEVEN VOOR  
MILJOENEN DIEREN

Het keurmerk zal in 2017 breder ingezet worden, denk aan 

 uitbreiding van de criteria op milieugebied, aanscherping van  

de eisen en Beter Leven keurmerk ‘de grens over’. Een definitieve 

koers hierin moet echter nog worden bepaald.

7. BLIK OP 2017

7.3. PILOT IN HET WILD  
LEVENDE DIEREN

De Dierenbescherming wil de hulp aan in het wild levende 

 dieren optimaliseren. In 2017 wordt daarom in drie regio’s een 

pilot uitgevoerd met hulpverlening aan in het wild levende 

 dieren. Waar zijn deze dieren het meest bij gebaat en hoe kunnen 

wij onze middelen zo effectief mogelijk inzetten om het welzijn 

van deze diergroep te verbeteren? In het wild levende dieren 

 vereisen andere hulp dan huisdieren. 

7.4. SAMEN STAAN WE STERK

In 2017 zoekt de Dierenbescherming nog meer samenwerking 

met andere partijen, zoals goede doelenorganisaties, het bedrijfs-

leven en andere samenwerkingspartners. Wij zetten ons in voor 

een landelijke dekking op het gebied van dierennoodhulp. Daar 

waar wij zelf niet vertegenwoordigd zijn qua opvang en vervoer 

van dieren, intensiveren we de samenwerking met partners op dit 

gebied. De Dierenbescherming voert gesprekken met gemeenten 

en samenwerkingspartners om de regierol in de keten van dieren-

noodhulp verder te vervullen. 
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7.5. DIER, MENS EN MAATSCHAPPIJ 

Om verder vorm te geven aan het concept ‘dier, mens en 

 maatschappij starten wij meerdere pilots en projecten:  

Ouderen & huisdieren, Stadssafari’s en Dierenwelzijn in de wijk.

Ouderen & huisdieren 
In 2017 worden in het kader van het project Ouderen & 

 huis dieren intensievere contacten gelegd met gemeenten en 

oriën terende besprekingen gevoerd met humane hulpverlening. 

Een en ander staat of valt echter met vrijwillige handen en 

 voeten ter plekke en vrijwillige lokale coördinatie.

Stadssafari’s 
De Dierenbescherming wil gezinnen bekend maken met het  

rijke dierenleven in de stad. Veel mensen denken dat er in de stad 

nauwelijks natuur is. Als ze echter goed (leren) kijken, valt er veel 

te ontdekken. In grachten, bij grasveldjes en zelfs tussen de stoep-

randen – overal om ons heen is natuur. Tijdens een stadssafari 

trekt een ecoloog/natuurgids of veldexpert er met een groep op 

uit en gaan ze op avontuur. Ze ontdekken welke (onverwachte) 

dieren in (dicht)bebouwde gebieden leven, welke waarde ze 

 hebben en wat deze dieren nodig hebben. De safari’s worden in 

en door de regio’s georganiseerd. 

Dierenwelzijn in de wijk
Met het nieuwe voorlichtingsprogramma Dierenwelzijn in de 

wijk gaan we buurtbewoners laagdrempelig informeren over 

 dierenwelzijn, verantwoord huisdierbezit en overlastbeheersing 

van dieren in de eigen wijk. In 2017 start een pilot in Amsterdam. 

Meer kennis bij buurtbewoners over het welzijn van huisdieren, 

over de relatie tussen een schone buurt en overlast door in het 

wild levende dieren, en over hoe de Dierenbescherming kan 

 adviseren of ondersteunen, draagt bij aan het welzijn van  

dieren en indirect ook aan dat van de wijkbewoners. Bovendien 

kunnen de Dierenbescherming en maatschappelijke organisaties 

door goed samen te werken de kansen en problemen beter in 

kaart brengen. 

7.6. PREVENTIE: BETER VOORKOMEN  
DAN GENEZEN 

In 2017 worden in meer gemeenten intensievere contacten  

gelegd en oriënterende besprekingen gevoerd met humane 

 hulpverlening. In gemeenten die werken met sociale wijkteams, 

zitten deze professionals in een dergelijk team bijeen. De Dieren-

bescherming wil deze professionals meer oog voor dierenwelzijn 

meegeven. Tevens willen we in beeld komen als adviseur/   

hulp verleners voor deze gemeenten. Veel mensen met sociale 

 problemen hebben immers ook dieren in huis. Uit preventief 

 oogpunt moet de Dierenbescherming veel vroeger benaderd 

 worden, wat het nodige (huis)dierenleed kan voorkomen.

7.7. LOBBY: MEER REGIONALE FOCUS

De Dierenbescherming legt meer accent op regionale lobby. In 

2016 zijn we daar al mee begonnen, door per regio een regionale 

lobbyist aan te stellen. Deze lobbyisten houden zich bezig met 

onderwerpen die in de regio’s spelen en versterken onderwerpen 

die ook op landelijk niveau spelen. 

7.8. KWALITEIT EN UNIFORMITEIT

Na de recente fusie en het toetreden van steeds meer stichtingen 

onder direct bestuur van de Dierenbescherming, is er nog winst 

te behalen door de verdere uniformering van de bedrijfsproces-

sen. Met name in de dierennoodhulp is er veel te winnen. De 

 Dierenbescherming zet in 2017 verdere stappen in dit proces. 

Door van elkaar te leren en best practices uit te wisselen, komen 

we tot een betere en  efficiëntere organisatie. 

In 2017 gaan we de organisatiebrede ICT-ondersteuning verder 

 verbeteren. We zoomen in op de staat van onderhoud van het 

vastgoed, waarna we waar nodig investeren in onderhoud en 

renovatie om over een goede basis te beschikken. Tevens zal een 

langetermijnvisie op vastgoed worden opgesteld, afgeleid van de 

landelijke visie op opvang. 

7.9. DUURZAME RELATIE  
MET VRIJWILLIGERS

De Dierenbescherming wil een duurzame relatie opbouwen  

met haar vrijwilligers. Zij zijn immers de basis voor onze 

 regionale uitvoeringsorganisatie. In 2016 zijn we begonnen  

met het opstellen van een uniform vrijwilligersbeleid, dat in 2017 

 verder  geïmplementeerd zal worden. Tevens is er meer aandacht 

voor opleiding en coaching van onze vrijwilligers. 

7.10. VOORUITBLIK 2017  
IN FINANCIËLE CIJFERS

In voorgaande paragrafen is inhoudelijk vooruitgekeken naar het 

jaar 2017. Dit vertaalt zich in onderstaande financiële begroting. 

De begroting is geheel sluitend voor dit jaar. Evenals voorgaande 

jaren zijn de baten uit nalatenschappen (onderdeel van eigen 

fondsenwerving) behoudend begroot. Extra baten boven deze 

begroting zullen worden ingezet voor extra projecten, die aan-

sluiten bij de strategische doelstellingen voor de jaren 2016-2020.

Vooruitblik 2017

(x € 1.000)   Begroting 2017  Begroting 2016

BATEN    
Baten uit eigen fondsenwerving  18.155  17.516
Baten uit acties derden  1.853  1.904
Vergoeding wettelijke taken en subsidies  1.600  1.731
Baten uit beleggingen  366  352
Opbrengsten dierenhulp  10780  11.019
Overige baten   1.499  1.561
TOTAAL BATEN  34.253  34.083
    
LASTEN    
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp  16.678  17.320
Toezicht dierenwelzijn  3.078  3.570
Voorlichting  3.255  3.259
Beleidsbeïnvloeding  1.355  1.331
  24.366  25.480
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving  4.067  4.355
Kosten acties derden    
Kosten van beleggingen    3
  4.067  4.358
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie  5.820  5.423
TOTAAL LASTEN  34.253  35.261
    
EXPLOITATIERESULTAAT  0  -1.178
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8.1. SAMENGEVOEGDE JAARREKENING 2016

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa 1  141  57
      
Materiële vaste activa 2  33.355  33.837
      
Financiële vaste activa 3  317  363
      
Beleggingen 4  10.511  10.355
      
Voorraden   97  225
      
Vorderingen en overlopende activa  5  17.088  15.663
      
Liquide middelen 6  21.078  19.222
      
TOTAAL ACTIVA    82.587  79.722
      

PASSIVA      

Reserves en fondsen      

Reserves 7     
 Continuïteitsreserve  22.743  17.709
 Bestemmingsreserves  40.530  40.966 
   63.273  58.675
Fondsen  8     
 Bestemmingsfondsen   7.025  7.066
   70.298  65.741

Voorzieningen 9  1.719  1.456
      
Langlopende schulden 10  3.613  4.266
      
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11  6.957  8.259
     
TOTAAL PASSIVA   82.587  79.722

8.1.1. Samengevoegde balans per 31 december 2016

8.1.2. Samengevoegde staat van baten en lasten

(x € 1.000)   Realisatie Begroting Realisatie
  2016 2016 2015

BATEN    
Baten uit eigen fondsenwerving 12 24.470 17.516 23.410
Baten uit acties derden/gezamenlijk 13 2.218 1.904 3.935
Bijdrage van overheden en derden 14 1.701 1.731 1.719
Opbrengst dierenhulp 15 11.165 11.019 11.357
Baten uit beleggingen 16 502 352 282
Overige baten  17 2.269 1.561 2.030
    
TOTAAL BATEN  42.325 34.083 42.733
    
LASTEN 18   
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp  19.192 17.320 21.211
Toezicht Dierenwelzijn  2.982 3.570 2.508
Voorlichting  3.048 3.259 4.193
Beleidsbeïnvloeding  1.190 1.331 1.955
    
  26.412 25.480 29.867
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving  4.056 4.355 4.699
Kosten acties derden    10
Kosten van beleggingen  29 3 15
    
  4.085 4.358 4.724
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie  6.940 5.423 5.936
    
TOTAAL LASTEN  37.437 35.261 40.527
    
    
    
EXPLOITATIE RESULTAAT  4.888 -1.178 2.206
    
Resultaatbestemming    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Bestemmingsreserves   318  275
Bestemmingsfondsen   41   212
  - 359  63
    
Continuïteitsreserve  5.247  2.143
    
Exploitatieresultaat  4.888  2.206



 jaarverslag 2016| 4948 | jaarverslag 2016

(x € 1.000)     2016

Exploitatieresultaat vóór financiële baten en lasten (dividend en interest)     4.855 
  
Aanpassingen voor:   
 Afschrijvingen      2.327  
 Correctie MVA Stg. DOC Enschede en ‘De Ark’        404  
 Kwijtscheldingen leningen u/g         
 Mutatie voorzieningen (inclusief voorziening financiële vaste activa)      281  
 Ongerealiseerde koersresultaten        222  
 Mutatie voorraad       128  
 Mutatie vorderingen      1.425  
 Mutatie kortlopende schulden      1.302  
Totaal:      - 617 
  
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   
Ontvangen interest       200  
Ontvangen dividend       57  
Betaalde interest        224  
Aankoop van beleggingen       1.802  
Verkoop van beleggingen/gerealiseerd koersres.      1.868  
Totaal:       99 
  
Kasstroom uit operationele activiteiten   
Investeringen in (im)materiële vaste activa       1.786  
Desinvesteringen materiële vaste activa       257  
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten       - 1.529 
  
Aflossingen langlopende schulden       653  
Mutatie eigen vermogen door ontliering/wijziging consolidatiekring     327  
Ontvangen aflossingen leningen u/g      28  
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten       - 952 
  
Toename/afname geldmiddelen              1.856 
  
Mutatie liquide middelen   
Beginsaldo 1 januari            19.222 
Eindsaldo 31 december            21.078 
  
Mutatie boekjaar              1.856 

8.1.3. Samengevoegd kasstroomoverzicht 8.1.4. Toelichting op de samengevoegde jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening van de Dierenbescherming bestaat uit de samengevoegde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening van 

de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (hierna: ‘NVBD’).

De samengevoegde jaarrekening is op basis van RJ650.503 een vrijwillige samenvoeging van alle entiteiten die op enige wijze 

verbonden zijn aan de Dierenbescherming. Een groot aantal stichtingen zijn bestuurlijk verbonden. Het bestuur van deze 

 stichtingen wordt per 31 december 2016 gevormd door één of meer werknemers van de NVBD. Andere stichtingen zijn op 

andere wijze verbonden. 

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties geldend voor boekjaar 2016. 

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Mutaties in de samenvoegkring 2016
Vanaf 2016 maken de volgende entiteiten geen onderdeel meer uit van de Dierenbescherming:

B20 - Stg. Zwerfkatten Rijnmond

B33 - Stg. Dierenasiel Tiel

B42 - Stg. Regionale dierenopvang ’t Honderdak

Samenstelling 2016 van de in deze jaarrekening opgenomen entiteiten
In deze jaarrekening zijn de volgende entiteiten opgenomen (de vetgedrukte entiteiten hebben per 31 december 2016 een  

eigen bestuur):

L1 - Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

L2 - Stg. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

L3 - S.B. Criellaertstichting

L4 - Stg. De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken

L5 - Stg. Beter Leven keurmerk

B01 - Stg. Dierenasiel Alkmaar

B02 - Stg. Knaagdierencentrum Heiloo

B04 - Stg. Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek

B05 - Stg. Dierenambulance Midden Nederland

B06 - Stg. Asiel “De Kuipershoek”

B07 - Stg. Gebouwen Dierenasiel “De Kuipershoek”

B09 - Stg. Het Gerhard Beauveser Steunfonds

B13 - Stg. Dierentehuis Hof van Ede

B14 - Stg. Steunfonds OverGelder van de Dierenbescherming

B15 - Stg. DOC Enschede

B16 - Stg. Reg. DVC “De Ark”

B17 - Stg. Dierentehuis “Midden Holland”

B18 - Stg. Dierentehuis Oost-Groningen

B19 - Stg. Beheer Dierentehuizen in Kennemerland

B20 - Stg. Dierenopvang Hengelo

B21 - Stg. Steunfonds Dierentehuis Edo Hammers

B23 - Stg. Dierentehuis Leerdam

B24 - Stg. Thomassen Verkouter

B26 - Stg. Dierenopvang Rijnmond

B28 - Stg. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid
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B32 - Stg. Dierenwelzijn Rijnmond e.o.

B34 - Stg. DOC “Doornakker”

B36 - Stg. Laetitiahoeve

B39 - Stg. tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum te Amersfoort

B40 - Stg. Dierentehuis Nieuwe Waterweg

B41 - Stg. Dierenopvangcentrum Waterland

B43 - Stg. Dierenasiel Breda e.o.

B44 - Stg. tot Exploitatie Dierenopvangcentrum Kerbertasyl

B46 - Stg. Dierenasiel de Swinge

B47 - Stg. Dierenambulance Dierenbescherming OverGelder

B52 - Stg. Dierenbescherming Dierenambulance Twente

B53 - Stg. Dierenzorg Eemland

B55 - Stg. Dierenbescherming Limburg

B56 - Stg. Dierentehuis Amstelveen

B57 - Stg. Dierenambulance Noord-Holland Zuid

B58 - Stg. Steunfonds DB Zuid-Oost Brabant

B59 - Stg. Financiering Dierentehuis Nieuwe Waterweg

B60 - Stg. Vrienden van OverGelder

B62 - Stg. Asiel Gorinchem

B63 - Stg. Dierenopvang Haarlemmermeer

B66 - Stg. Dierenhulp Noord-Overijssel

B67 - Stg. Dierenopvang de Wissel

B68 - Stg. Dierenhulp Nijmegen-Den Bosch

B70 - Stg. Dierenambulance de Meren

B71 - Stg. Vrienden van DOC Enschede

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld. Alle genoemde bedragen 

luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar 

de organisatie zullen toevloeien en dat de waarde ervan 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 dat 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 de bestuurder oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt, die 

van invloed zijn op de toepassing van de 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.

In 2016 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden voor de voorziening behorende bij de vordering op de nalaten-

schappen. De voorzieningsmethodiek is hiermee gewijzigd. Naar aanleiding van analyse over de afgelopen jaren is gebleken  

dat deze te ruim werd opgenomen. De voorziening is lager opgenomen dan in voorgaande jaren, waarmee het resultaat  

uit nalatenschappen voor 2016 hoger uitvalt. Voor het financieel effect hiervan wordt verwezen naar de Toelichting op de 

samengevoegde balans onder 5. Vorderingen en overlopende activa.

Aanpassing vergelijkende cijfers
Ten behoeve van het inzichtsvereiste is de rubricering van de baten uit gemeentelijke vergoedingen aangepast. De vergelijkende 

cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 

leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten 

deel uit van de eerste waardering

De Dierenbescherming maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten.

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

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De eerste waardering is tegen reële waarde.

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

schulden.

Grondslagen voor de balans

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte 

toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden 

vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de staat 

van baten en lasten.

Aan het einde van ieder boekjaar wordt de realiseerbare waarde bepaald van de immateriële vaste activa die ‘nog niet in 

gebruik zijn genomen en/of worden afgeschreven over een levensduur van meer dan twintig jaar’, ook als er geen aanwijzing is 

voor een bijzondere waardevermindering. 

Op software wordt 33% per jaar afgeschreven.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 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 gehanteerd:

Gebouwen  2,5%

Verbouwing  10%

Inventaris  20%

Vervoersmiddelen 20%

Automatisering  33%

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd 

tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. 

In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. 

Voor de waardering van overige financiële vaste activa, vorderingen en schulden wordt verwezen naar de desbetreffende 

toelichtingen hiernavolgend.

Financiële vaste activa
Leningen in het kader van de doelstelling
De leningen verstrekt in het kader van de doelstelling worden tegen geamortiseerde kostprijs 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 worden eveneens gewaardeerd tegen beurskoers per ultimo boekjaar. 

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor incourante voorraden. 

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de transactiekosten. De reële waarde 

op het moment van de transactie is gelijk aan de kostprijs.

Na eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zo nodig onder aftrek van een 

voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van de voorziening wordt door middel van individuele beoordeling bepaald.

Ten behoeve van de voorziening behorende bij de vordering op de nalatenschappen wordt naast de individuele beoordeling ook 

deels een generieke systematiek toegepast. Bij de eerste waardering op moment van beneficiaire aanvaarding wordt een 

voorziening van 10% gevormd over de totale waarde. Indien de nalatenschap een pand bevat, wordt over deze waarde 20% van 

de geschatte waarde als voorziening gevormd zolang er geen taxatierapport aanwezig is. Indien de taxatiewaarde bekend is, 

wordt deze verlaagd naar 10%. 

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt 

hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Reserves en fondsen
• De continuïteitsreserve dient ter dekking van de kortetermijnrisico’s.

• Bestemde reserve is dat deel van het vermogen waarbij het bestuur een bestemming heeft aangegeven.

• Bestemde fondsen is dat deel van het vermogen waarbij derden een bestemming hebben aangegeven.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 

verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven.

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.

Reorganisatievoorziening

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op de balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en 

uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen 

voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering 

van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.

In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijk kosten opgenomen, die niet in verband 

staan met de doorlopende activiteiten van de organisatie.

Voorziening groot onderhoud

Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan panden, installaties en dergelijke, 

op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud.  

De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd door de 

beoogde kosten. Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het desbetreffende actief 

aangehouden voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de staat van baten en lasten.

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

geamortiseerde kostprijs.

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

Nederlandse Pensioenregelingen
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 de 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 pensioen-

overeenkomst 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 

de balansdatum af te wikkelen.

Voor een op de 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 onderneming zal toevloeien, en als 

de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten 

in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmings-

reserve, respectievelijk bestemmingsfonds.

Een onttrekking aan bestemmingsreserve, respectievelijk fonds, wordt als besteding verwerkt.

Baten
Contributies, baten uit acties derden en gezamenlijk, en opbrengst Dierenhulp worden als baten toegerekend aan het jaar 

waarop ze betrekking hebben. Giften, donaties en collecten 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. 

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 staat van baten en lasten zijn verantwoord.

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

Toerekening van kosten aan fondsenwerving en doelstellingen
Bij de allocatie van kosten worden zo veel mogelijk kosten rechtstreeks toegerekend aan fondsenwerving aan doelstellingen.  

De kosten binnen de stichtingen voor dierenhulp, evenals de kostenplaatsen binnen de NVBD, worden op deze wijze direct 

toegerekend aan dierenhulp, fondsenwerving en beheer & administratie. Dit geldt ook voor de kostenplaatsen binnen de NVBD 

die direct te koppelen zijn aan de doelstellingen of aan fondsenwerving. 

De kosten voor directie en ondersteunende stafafdelingen, bestuurs- en beheerkosten, kunnen hieraan niet rechtstreeks 

worden toegerekend en zijn ondergebracht onder beheer en administratie.

Enkele kosten kunnen niet direct worden toegerekend en zijn op grond van de bepaalde % op grond van begroting 2016 

verdeeld over de doelstellingen en beheer & administratie.

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 in de balans.  

2. Materiële vaste activa

(x € 1.000)  Gebouwen Nog in Inventaris Vervoer-  Totaal Totaal
 en grond gebruik  middelen 2016 2015
  te nemen

Aanschafwaarde per 1 januari 41.508  4.369 3.301 49.183 46.094
Af: afschrijving per 1 januari  10.606   3.623  1.119  15.346  14.633
Boekwaarde per 1 januari 30.902  746 2.182 33.837 31.461
      
Investeringen  679 54 450 513 1.696 4.483
Overige mutaties 404    404 
Afschrijvingen  1.418   379  568  2.365  2.096
Desinvesteringen aanschafwaarde  101   13   114  132
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 39  8  47 119
Verwerving via fusie       2
Desinvestering door ontliëring  109   10  24  143 
Mutatie boekjaar - 506 54 56 - 79 - 475 2.376
      
Aanschafwaarde per 31 december 43.428 54 4.818 3.702 52.002 49.183
Af: afschrijvingen per 31 december  13.032   4.016  1.599  18.647  15.346
      
Boekwaarde per 31 december 30.396 54 802 2.103 33.355 33.837
 

1. Immateriële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Aanschafwaarde per 1 januari  333  313
Af: afschrijving per 1 januari   276   178
Boekwaarde per 1 januari  57  135
   
Investeringen   93  20
Afschrijvingen   9   98
Mutatie boekjaar  84  - 78
   
Aanschafwaarde per 31 december  426  333
Af: afschrijvingen per 31 december    285   276
   
Boekwaarde per 31 december  141  57

8.1.5. Toelichting op de samengevoegde balans

Alle immateriële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. De investering 2016 betreft een  investering in de 

ontwikkeling van het nieuwe intranet.



 jaarverslag 2016| 5756 | jaarverslag 2016

De investeringen in 2016 betreffen voornamelijk de aanschaf van zeven nieuwe dierenambulances, de kantoorinrichting voor 

het nieuwe pand van het Service Centrum aan de Regulusweg in Den Haag, de investeringen in de nieuwbouw in Heerlen en 

toekomstige nieuwbouw in Rotterdam.

De desinvesteringen betreffen de verkoop van het voormalige regiokantoor in Groningen en verkoop van een garage in Zwijndrecht.

De overige mutaties betreffen een pand waarvan de waardering niet conform grondslag was. Er is in het verleden een subsidie 

in mindering gebracht op de activa. Deze subsidie is in 2016 gecorrigeerd op de activa en in de exploitatie.

3. Financiële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Leningen in het kader van de doelstelling:   
Stand begin boekjaar  324  539
Bij: verstrekte leningen      
Af: overige mutaties      142
Af: ontvangen aflossingen   28   44
Af: voorziening   18   29
Totaal leningen  278  324

Waarborgsommen  39  39
   
Saldo financiële vaste activa  317  363

Leningen in het kader van de doelstelling
Dit betreft binnen de Dierenbescherming enkele leningen die aan een aantal externe opvangcentra zijn verstrekt. Bij sommige 

is een mogelijke voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

Het rentepercentage waarmee wordt gerekend, varieert tussen de 0 en 4%. Op alle leningen rust een aflossingsverplichting. 

Daarnaast heeft DOC Breda nog een tweetal vorderingen op respectievelijk de gemeente Dongen en Geertruidenberg inzake de 

nieuwbouw. Gedurende 20 jaar wordt een jaarlijkse annuïtaire bijdrage ontvangen.

Waarborgsommen
De waarborgsommen hebben vooral betrekking op borgsommen voor de huur van panden en voor apparatuur van Post NL.

4. Beleggingen

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Obligaties  5.909  5.887
Aandelen  3.919  3.673
Langlopende deposito’s  683  795
   
   
Saldo beleggingen  10.511  10.355

Overzicht van de effectenportefeuille

(x € 1.000)  Aandelen  Obligaties Deposito’s Totaal Totaal
 2016 2016 2016 2016 2015

Beurswaarde per 1 januari 3.673 5.887 795 10.355 10.082
Bij: Aankopen 723 806 5 1.534      362
Af: Verkopen/aflossingen 752 999 117 1.868  692
Bij/af: Koersresultaten 186 36  222 70
Bij/af: Saldo mutaties 89 179  268 533

Beurswaarde per 31 december 3.919 5.909 683 10.511 10.355

De beleggingen vinden plaats conform het beleggingsstatuut van de Dierenbescherming. De portefeuille van de 

Dierenbescherming is voor ruim 80% ondergebracht bij de Rabobank met een 70 - 30% verhouding tussen aandelen en 

obligaties. Daarnaast is in 2016 nog een deel van de portefeuille aangehouden bij Triodos van € 575.000. In 2017 zal worden 

bekeken of deze portefeuille kan worden samengevoegd met de portefeuille bij de Rabobank.

Het rendement op deze portefeuille ultimo 2016 met een omvang van € 5.620.000 komt netto uit op 4,2%. Naast eerder 

genoemde portefeuille bestaat deze post uit een totale portefeuille van Stichting Dierenzorg Eemland van € 2.258.000 en van 

Stichting Thomassen Verkouter van € 1.300.000. Voor de ontwikkeling in deze beide portefeuilles over 2016 is een saldo 

bepaald van de koersresultaten en de aan- en verkopen.

5. Vorderingen en overlopende activa

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen  12.357  10.378
Bijdrage Nationale Postcode Loterij  1.800  1.800
Debiteuren  1.568  2.309
Vorderingen rekeningencourant  27  65
Te ontvangen subsidiegelden  320  320
Nog te ontvangen omzetbelasting  150  
Nog te factureren bedragen    229
Vooruit betaalde bedragen  139  
Vorderingen op voormalig bestuur  59  59
Overige vorderingen en overlopende activa  668  503
   
   
Saldo vorderingen en overlopende activa  17.088  15.663

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen
De baten uit nalatenschappen zijn ten opzichte van 2015 licht gestegen. Tussen toekenning van de nalatenschap en de uitbetaling 

van de nalatenschap ligt gemiddeld anderhalf jaar, waardoor het eindsaldo aan openstaande vorderingen in 2016 is gegroeid. 

Daarnaast zijn er enkele nalatenschappen waarvan het moment van uitkeren nog boven deze gemiddelde doorlooptijd uitkomt. 

De vordering van nalatenschappen is in totaal € 12.357.000. Hierin is rekening gehouden met een voorziening van € 1.879.000.

Vordering Nationale Postcode Loterij (NPL)
De Dierenbescherming ontvangt de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij achteraf.

Debiteuren
De vordering op Debiteuren is in totaal € 1.167.000. Hierin is rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke 

oninbaarheid van € 311.000. 
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6. Liquide middelen

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Tegoeden bij banken  20.958  19.125
Kasgeld  67  73
Deposito kortlopend     43
Voorziening deposito kortlopend     43
Gelden onderweg  53  24
   
   
Saldo liquide middelen  21.078  19.222

Voor een bedrag van € 1.500 zijn bankgaranties verstrekt. De overige tegoeden staan ter vrije beschikking aan de organisatie.

7. Reserves

(x € 1.000)   Continuïteits- Bestemmings- Totaal Totaal 
  reserve reserves 2016 2015

Stand per 1 januari   17.709 40.966 58.675 56.391
Mutatie consolidatiekring   213  118  331 36
Nieuwe stand per 1 januari  17.496 40.848 58.344 56.427
    
Resultaat verdeling   5.247  318 4.929 2.248
        
    
Stand per 31 december  22.743 40.530 63.273 58.675

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve van de Dierenbescherming heeft ten doel om de kosten van de werkorganisatie te kunnen dekken. De 

hoogte van de continuïteitsreserve mag als norm van het CBF maximaal 1,5 maal deze kosten bedragen. De Dierenbescherming 

hanteert met goedkeuring van de Raad van Toezicht een maximum van 1,0 om daardoor het te besteden bedrag aan de 

doelstellingen zo hoog mogelijk te houden. 

Ultimo 2016 bedraagt de verhouding kosten werkorganisatie/continuïteitsreserve: 0,73 (continuïteitsreserve € 22.743.000, 

kosten werkorganisatie € 31.136.000). Onder kosten werkorganisatie vallen alle lasten die niet direct aan de kerntaken worden 

toegerekend. In 2015 was deze verhouding 0,54.

Bestemmingsreserves
De reserve financiering activa ‘doelstelling’ en reserve financiering activa ‘bedrijfsvoering’ zijn conform de ‘Richtlijn 650 

Fondsenwervende organisaties’ onder de bestemmingsreserves verantwoord. De hoogte van de reserves financiering activa zijn 

gelijk aan de vaste activa voor de doelstelling of bedrijfsvoering, verminderd met de leningen die verstrekt zijn in het kader van 

de doelstelling of de bedrijfsvoering.

(x € 1.000)   Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
  1 januari   31 december

Nieuwbouw/Verbouw  8.499     62 8.437 
Organisatiewijzigingen  1.300     1.300    
Onderhoudskosten regio’s  870     800 70 
Dierenopvang/dierennoodhulp  760      760 
Jubilea Regio’s  290      290 
Opleiding werknemers & vrijwilligers  270     100  170 
Minimax  150      150 
Ondersteuning asielen  151      151 
Reservering vaste activa BV  472  78   27  523 
Reservering vaste activa DS  26.025 3.071   1.021 28.075
Overige   2.061  13   170  1.904 
    
    
  40.848 3.162 -3.480 40.530

In onderstaand overzicht zijn de bestemmingsreserves nader toegelicht.

Nieuwbouw/verbouw
Voor de diverse nieuwbouw- en verbouwplannen zijn bestemmingsreserves gevormd. In 2017 wordt onderhoud en nieuwbouw 

van alle dierencentra in kaart gebracht. Op grond hiervan zullen deze bestemmingsreserves in 2017 opnieuw worden bekeken.

Organisatiewijzigingen
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de te maken kosten inzake de organisatiewijziging in 2015 en 2016. Het betrof hier 

kosten die niet vanuit de reorganisatievoorziening werden gedekt. In 2016 is het traject voor de implementatie van de 

reorganisatie afgerond. De gemaakte kosten zijn ten laste van deze reserve gebracht en het restant kan worden toegevoegd aan 

de continuïteitsreserve.

Reserve onderhoudskosten regio’s
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verwachte toekomstige onderhoud bij gelieerde entiteiten die geen 

onderhoudsvoorziening hebben gevormd als gevolg van het ontbreken van een actueel meerjaren onderhoudsplan in het 

verleden. Inmiddels zijn de meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. Daarmee is deze reserve vrijwel volledig vrijgevallen.

Reserve dierenopvang /dierennoodhulp
Dit betreft bestemmingsreserves voor kosten die gemaakt worden §voor dierenopvang of dierennoodhulp bij de asielen of in 

bepaalde regio’s in Nederland.

Reserve jubilea regio’s
Ten behoeve van de kosten van jubilea in de regio’s is een bestemmingsreserve gevormd. 

Reserve opleiding werknemers & vrijwilligers
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de kosten van opleiding van zowel werknemers als vrijwilligers. 

Reserve ondersteuning asielen
Deze reserve is gevormd voor bijdragen aan asielen ter dekking van de eventuele verliezen. 

Overige bestemmingsreserves
De overige bestemmingsreserves betreft meerdere verschillende bestemmingsreserves. 
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8. Bestemmingsfondsen
Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van de reserves opgenomen, dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft. 

Deze beperkte bestedingsmogelijkheid wordt veroorzaakt doordat een derde (de gever) deze beperking heeft aangegeven of 

doordat het geld werd ingezameld voor een specifiek doel. 

Fonds Dierenambulance regio Groningen
De ontvangen gelden dienen besteed te worden aan de dierenambulances in de regio Groningen. In 2016 is er een ambulance 

vervangen.

Fonds Asielen (groep Dierenbeleid, Hulp & Toezicht)
Ultimo 2011 is het Fonds Asielen gevormd vanuit groep D&T ter grootte van € 486.000. Uit dit fonds worden uitgaven gedaan 

ter ondersteuning van het asielwerk. 

Fonds dierenasiel Zuidwolde
De gelden die opgenomen zijn in dit fonds dienen besteed te worden aan het dierenasiel in Zuidwolde. Er zijn geen gelden 

onttrokken uit dit fonds in verband met een mogelijke nieuwbouw voor dit asiel.

Fonds dierenwelzijn regio Schoorl
De gelden die ontvangen zijn, mogen alleen besteed worden aan dierenwelzijnsprojecten in de regio Schoorl (nu onderdeel van 

gemeente Bergen). 

Fonds asiel regio Rijnland
Dit fonds is specifiek voor het asiel in de regio Rijnland. 

Fonds nieuwbouw knaagdierenopvang
Dit fonds is specifiek bestemd voor de nieuwbouw van het knaagdierencentrum. In het boekjaar is het knaagdierencentrum 

verhuisd naar een nieuw, reeds bestaand pand. Derhalve is dit fonds niet gemuteerd in het boekjaar.

Fonds kattenverblijven Amsterdam
Dit fonds is ontstaan vanuit een nalatenschap en is bestemd voor de verbetering van kattenverblijven in de gemeente 

Amsterdam. In 2016 is dit volledige bedrag uitgekeerd aan Dierenopvangcentrum Amsterdam.

Bestemmingsfondsen

(x € 1.000)   Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
  1 januari   31 december

Fondsen uit nalatenschappen   2.477   1.130   717   2.890 
Dierenambulance regio Groningen   494        40   454 
Fonds Asielen (D&T)   486             486 
Dierenasiel Zuidwolde   378             378 
Dierenwelzijn regio Schoorl   346             346 
Exploitatie asiel regio Rijnland   97             97 
Nieuwbouw knaagdierenopvang   264             264 
Kattenverblijven Amsterdam   249        249      
Exploitatie Kerbertasyl   208             208 
Dierentehuis Leerdam   203        30   173 
Verbouwing DOC Doornakker   42             42 
Dierenasiel Breda e.o.   927   2   116   813 
Overige bestemmingsfondsen   895        21  874 
    
    
  7.066 1.132 - 1.173 7.025

Fonds exploitatie Kerbertasyl
Dit fonds is specifiek bestemd voor het dekken van verliezen van het Kerbertasyl. In het boekjaar 2016 heeft het asiel een 

postief exploitatiesaldo, waardoor het bestemmingsfonds niet gemuteerd is.

Fondsen uit nalatenschappen
In onderstaande tabel is een nadere specificatie opgenomen van de fondsen uit nalatenschappen:

Voor wat betreft de dotatie in ‘Fondsen uit nalatenschappen’ is de mutatie in het toegezegde erfdeel verantwoord. Deze kan als 

gevolg van aanpassingen ook negatief zijn. Onder onttrekkingen zijn de uitgaven verantwoord, die ten laste van deze fondsen 

zijn gedaan. Van de stand per 31 december is € 1.537.000 daadwerkelijk ontvangen. Het resterend saldo is onderdeel van de 

vorderingen uit nalatenschappen.

(x € 1.000)   Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
  1 januari   31 december

Fonds op naam ‘Yvonne Uitenbosch’  622 208  1 829
Dierenasiel Breda  58    58 
Zwerfdieren, algemene kosten & inspectiewerkzaamheden 302   56 246
Zwerfdieren  187   113 74
Thuisloze honden en katten in de provincie Groningen  148   148
Dierenbeschermingsactiviteiten regio Hardenberg  126 2  128
Dierenasiel Zuidwolde  124 7  131
Dierenbeschermingsactiviteiten regio Gorinchem   182  182
Dierenasiel en pension “De Hargahoeve”   92  78 14
Zwerfkatten minimaal 25%   443  443
Dierencentrum Schiedam  94   94
Dierenopvang de Noord Krimpen  113   113
Overige fondsen uit nalatenschappen  703 196  411 488
    
    
  2.477 1.130 - 717 2.890
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9. Voorzieningen

(x € 1.000)   Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
  1 januari   31 december

Stand per 1 januari  1.456   
Mutatie consolidatiekring   27   
Nieuwe stand per 1 januari  1.429   
    
Reorganisatie  1.046   991 55
Jubilea  137 5  36 106
Voorziening groot onderhoud  196 811  49 958
Wachtgeld  43 254  92 205
Overige voorzieningen  7 393  5 395
    
    
  1.429 1.463 - 1.173 1.719

Voorziening reorganisatie
In 2015 is besloten tot het uitvoeren van een reorganisatie binnen de Dierenbescherming met invoeringsdatum 1 maart 2016. 

Hiervoor is een sociaal plan opgesteld, dat is goedgekeurd door diverse gremia. Tevens was reeds bekend welke en hoeveel 

mensen er zouden uitstromen. Voor de afvloeiing van deze medewerkers, alsmede voor advieskosten direct samenhangend met 

de begeleiding van het reorganisatieproces, is een voorziening gevormd.

De besteding van de voorziening van genoemde onderdelen heeft nagenoeg geheel plaatsgevonden in 2016. Voor vier medewerkers 

lopen enkele kosten nog door in de eerste maanden voor 2017.

Voorziening jubilea
Voor de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea is een voorziening gevormd. De dotatie heeft betrekking op 

het feit dat niet elke stichting een voorziening vormde in het verleden. Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening is 

rekening gehouden met een blijfkans.

Voorziening groot onderhoud
In 2017 zijn voor de panden die in eigendom zijn van de Dierenbescherming meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. Op 

grond hiervan is de onderhoudsvoorziening opnieuw beoordeeld en is voor 2016 een extra dotatie, naast de reeds bestaande 

dotatie voor het pand in Amersfoort, van € 760.000 opgenomen.

Door de ontliëring van Stg. Zwerfkatten Rijnmond is de voorziening voor groot onderhoud per 1 januari 2016 verlaagd met  

€ 27.000.

Voorziening wachtgeld
De voorziening wachtgeld betreft de afwikkeling van een wachtgeldregeling voor drie medewerkers. 

Overige voorzieningen
Voor de gehele Dierenbescherming is in 2016 een vennootschapsbelasting-scan uitgevoerd. Naar aanleiding van deze Vpb-scan 

is er een sterke indicatie dat Stichting Beter Leven keurmerk vennootschapsbelasting af zal moeten gaan dragen over een 

periode van 2012 tot en met 2015 en over het jaar 2016. Het opgenomen bedrag van € 390.000 is een indicatie van het 

maximale bedrag dat Stichting Beter Leven keurmerk af zou moeten dragen.

De overige voorzieningen betreffen voornamelijk de bijdrage aan de Egelopvang Westland en de verzorging van een beagle. 

10. Langlopende schulden 

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Hypothecaire lening BNG Bank   2.010  2.010
Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier  218  236
Hypothecaire lening Rabobank  82  182
Achtergestelde lening gemeente Gouda  43  43
Achtergestelde renteloze lening Dierentehuis Leerdam  136  136
Hypothecaire lening ABN AMRO   24  40
Financial lease overeenkomsten    1
Lening gemeente Enschede    409
Lening gemeente Vlaardingen  360  360
Lening gemeente Gorinchem  149  451
Lening Rabobank asiel Breda    130
Voorschot kantoordeel Dierentehuis Leerdam  40  40
Stichting Vrienden van het Dierenasiel Gorinchem  543  213
Overig  8  15
   
Saldo langlopende schulden  3.613  4.266

Hypothecaire lening BNG Bank
Dit betreft een lening die verstrekt is ter financiering van het pand in Haarlemmermeer. Tot en met het boekjaar 2017 is er 

geen aflossingsverplichting, daarna bedraagt de aflossing € 21.000 per kwartaal. De rente bedraagt 4,6% per jaar en is vast tot 

en met 31 oktober 2023. Ter zekerheid van de aflossingsverplichting en rentebetalingen heeft de gemeente Haarlemmermeer 

zich borg gesteld.

Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier
Het betreft een lening die in 20 jaar afgelost dient te worden. Het bedrag dient echter niet terugbetaald te worden, maar wordt 

als gift van Stichting Het Waardige Dier verantwoord in de staat van baten en lasten. De rente bedraagt 0,5% per jaar. Ter 

zekerheid van de verstrekte lening is de navolgende zekerheid verstrekt: hypotheekstelling op de onroerende zaak te Born.

Hypothecaire leningen Rabobank
In juni 2008 heeft de Rabobank een hypothecaire lening verstrekt van € 130.000 ter financiering van het pand aan de 

Troelstralaan 66 te Heemstede. De aflossing dient in 25 jaar plaats te vinden met een vaste rente van 6,5%. Dit percentage is 

vast tot en met het jaar 2018. 

In 1998 heeft de Rabobank een hypothecaire lening verstrekt van € 200.000 ter financiering van de verbouwing van het pand 

gelegen aan de Westerweg 70 te Purmerend. In 2016 is de restantschuld van € 90.000 geheel afgelost. 

Achtergestelde lening gemeente Gouda
Dit betreft een achtergestelde lening die de gemeente Gouda heeft verstrekt aan het Dierentehuis Midden-Holland. Er hoeft 

niet afgelost te worden en er zijn geen zekerheden verstrekt. Over het uitstaand saldo hoeft geen rente betaald te worden. 

Hypothecaire leningen ABN-AMRO
Ter financiering van het dierenbeschermingscentrum in Almelo zijn een tweetal hypothecaire leningen verstrekt door de  

ABN-AMRO.Het betreft een verstrekte lening van € 68.000 die in 25 jaar afgelost dient te worden (laatste aflossing op  

31 maart 2018). De rente bedraagt 6,5% per jaar.

De andere lening heeft een hoofdsom van € 110.000 en aflossing in 20 jaar. De laatste aflossing zal in maart 2022 plaatsvinden. 

De rente bedraagt 4,95% per jaar. In 2017 wordt bekeken of deze lening, die in 2022 vervalt, vervroegd kan worden afgelost 

vanwege de renteherziening.
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Lening gemeente Gorinchem
Dit betreft een lening van € 565.000 die is aangegaan door Dierenasiel Gorinchem in 2006 tegen een rente van 4,16%. Vanaf 

2019 dient deze lening te worden afgelost in gelijke delen. De looptijd van de lening is 30 jaar.

Lening stichting Vrienden van het dierenasiel Gorinchem
Dit betreft een lening die bestaat uit drie delen met allen dezelfde voorwaarden, namelijk dat de looptijd voor onbepaalde tijd 

is, er geen sprake is van rente en dat er bepaalde voorwaarden zijn voor de opeisbaarheid van de leningen.

Achtergestelde lening Dierentehuis Leerdam
Het betreft hier een lening vanuit 1999 voor de bouw van het asiel in die periode die in de vorm van fondsen vanuit bedrijven 

en particulieren zijn verworven. Er is geen rente verschuldigd en er is geen aflossingsverplichting.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Rekeningcourant  57  35
Schulden aan leveranciers  1.477  2.053
Reservering voor verlof en vakantiegeld  1.583  1.657
Vooruit ontvangen bedragen  1.964  1.691
Belastingen en premies sociale verzekeringen  583  1.050
Lening gemeente Enschede  388  
Nog te besteden bijdrage NPL  264  617
Nog te besteden subsidie ministerie EZ  119  119
Kortlopend deel hypothecaire lening ABN AMRO  8  
Kortlopend deel hypothecaire lening Rabobank  5  
Overige schulden en overlopende passiva  509  1.037
   
   
Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva  6.957  8.259

Nog te besteden bijdrage NPL
Het hier opgenomen bedrag is de nog te besteden projectsubsidie van de Nationale Postcode Loterij inzake de Elektrische 

Dierentransporters.

Nog te besteden subsidie ministerie EZ
Dit bedrag is vrijgegeven door projectpartners (ministerie van Economische Zaken en ministerie van Veiligheid en Justitie) voor het 

project Dierenhulp uit 2012. Dit bedrag is verplicht te besteden binnen de projectdoelstelling. In 2017 komt dit tot een afronding.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichtingen
De Dierenbescherming heeft meerdere panden gehuurd voor het gebruik van kantoorlocaties en Dierenbeschermingscentra. 

De grootste huurverplichting betreft de huur van het kantoorpand aan de Regulusweg in Den Haag. Vanwege de fusie van  

de NVBD met de lokale afdelingen zijn veel huurcontracten voor kantoorpanden niet verlengd. De meeste huurcontracten 

liepen in 2016 af. De totale huurverplichting per 31 december 2016 voor het jaar 2017 bedraagt € 286.000. De looptijd van de 

huurcontracten varieert tussen 1 maart 2017 en 30 april 2021. 

Aan verhuurders van de panden is in totaal een bankgarantie verstrekt ter waarde van € 1.500 (Oss). Ter zekerheid voor de bank 

zijn de tegoeden op een spaarrekening verpand. 

 

Leaseverplichtingen
Er worden 33 personenauto’s en dierenambulances geleased. Deze contracten hebben een einddatum variërend van 2017 tot en 

met 2021. De jaarlijkse leaseverplichting (exclusief voorschot voor brandstofkosten) bedraagt:

(x € 1.000)   

Leasekosten in 2017     223
Leasekosten in 2018     173
Leasekosten in 2019     68
Leasekosten in 2020     52
Leasekosten in 2021     22
 
 
Totale leaseverplichting per 31 december 2016     538

Overeenkomst NPL
Met de Stichting Nationale Postcodeloterij (NPL) heeft de Dierenbescherming een overeenkomst gesloten met een looptijd tot 

en met 31 december 2020, waarin de Dierenbescherming als beneficiant wordt aangemerkt. De afgelopen jaren heeft de 

Dierenbescherming uitkeringen ontvangen van € 1.800.000 per jaar. Voor de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag in 

die orde van grootte verwacht.

Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan voor nieuwbouw.

Resultaatverdeling 2016
Baten waarvoor het bestuur of 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 bestemmings-

fonds 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 Ledenraad en de Raad van Toezicht als volgt in te stemmen met het verdelen van het 

resultaat op grond van de geconsolideerde jaarrekening over 2016:

(x € 1.000)   

Toevoeging aan de continuïteitsreserve       5.247
Dotatie aan de bestemmingsreserve financiering vaste activa      3.150
Onttrekking aan de bestemmingsreserve financiering vaste activa     1.048
Dotatie aan de overige bestemmingsreserves            13
Onttrekking aan de overige bestemmingsreserves      2.433
Dotatie aan de bestemmingsfondsen       1.132
Onttrekking aan de bestemmingsfondsen      1.173
 
 
Exploitatieresultaat 2016     4.997

Verwerking exploitatiesaldo

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een effect hebben op de samengevoegde jaarrekening 2016 van de 

Dierenbescherming.
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8.1.6. Toelichting op de samengevoegde staat van baten en lasten

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Nalatenschappen en legaten  14.779 6.949 13.418
Contributies  5.393 5.054 5.414
Giften en fondsenwervende acties  2.717 2.995 2.923
Sponsoring  57 89 16
Collecten  979 1.740 1.273
Verkoop goederen  171 116 126
Overige baten uit fondsenwerving  374 573 240
   
   
Totaal baten eigen fondsenwerving  24.470 17.516 23.410

12. Baten eigen fondsenwerving

Nalatenschappen en legaten
De baten uit nalatenschappen en legaten zijn conform de interne richtlijnen van de Dierenbescherming conservatief begroot. De 

Dierenbescherming heeft veel activiteiten verricht om het nalaten aan de organisatie onder de aandacht te brengen onder mensen 

die willen nalaten aan goede doelen. Net als in 2015 heeft dat geleid tot een hoger bedrag aan nalatenschappen en legaten dan 

begroot en dan gerealiseerd in voorgaand boekjaar. Dit betreft zowel een stijging in het aantal nalatenschappen/legaten alsmede  

de gemiddelde omvang per nalatenschap/legaat. In 2016 is er ook een grote nalatenschap van € 2.870.000 toegekend.

Contributies
Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening.

Subsidie ministerie van Economische Zaken (inspectiewerk)
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ontvangt jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Economische 

Zaken voor het inspectiewerk. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van het Convenant Samenwerking Dierhandhaving.

Opbrengst dienstverlening gemeenten
Deze wettelijke taken betreffen die activiteiten waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn, zoals opvang en vervoer van 

verloren dieren. De Dierenbescherming verricht deze activiteiten voor de gemeenten.

Baten asielactiviteiten
De baten asielactiviteiten bestaan uit opbrengsten vanwege de adoptie van dieren of de afstand van dieren en gefactureerde 

medische handelingen.

Baten ambulanceactiviteiten
De ambulanceactiviteiten genereren opbrengsten door het uitvoeren van ambulanceritten op verzoek van particulieren en 

bedrijven.

Voor de toelichting op het resultaat uit beleggingen wordt verwezen naar de toelichting in de balans.

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Nationale Postcode Loterij   2.146 1.832 3.877
Overige  72 72 58
     
   
Totaal aandeel acties derden  2.218 1.904 3.935

13. Baten uit acties derden

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Ministerie van Economische Zaken (inspectiewerk)  1.600 1.600 1.600
Projectbijdragen  101 131 119
      
   
Totaal bijdragen van overheden en derden  1.701 1.731 1.719

14. Bijdragen van overheden en derden

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Opbrengst dienstverlening gemeenten  7.036 6.986 6.732
Baten asielactiviteiten  3.223 1.751 3.518
Baten ambulanceactiviteiten  433 370 419
Baten pensionactiviteiten  455 1.395 330
Veterinaire diensten en medicatie  18 511 30
Bijdrage NVBD contributies    315
Overige baten dierenhulp   6 13
      
   
Totaal opbrengsten dierenhulp  11.165 11.019 11.357

15. Opbrengst dierenhulp

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Gerealiseerde koersresultaten effecten   54 70 135
Rente obligaties  120 137 119
Ontvangen dividend  57 65 58
Overige rentebaten  33 80 39
Ongerealiseerde koersresultaten  346    69
   
   
Totaal resultaat beleggingen  502 352 282

16. Resultaat beleggingen
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(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Bijdragen Beter Leven keurmerk  1.345 1.011 1.068
Rentebaten  47 44 161
Huuropbrengsten  73 56 87
Cursussen  60 60 64
Overige baten  744 390 650
   
   
Totaal overige baten  2.269 1.561 2.030

17. Overige baten

Cursussen
De opbrengsten cursussen betreffen de opbrengsten van hondentrainingen op diverse locaties in het land.

De overige baten 2016 betreft een pand waarvan de waardering niet conform grondslag was. Er is in het verleden een subsidie 

in mindering gebracht op de activa. Deze subsidie is in 2016 voor het bedrag van € 434.000 gecorrigeerd op de activa en in de 

exploitatie.

Kostentoerekening
Voor de uitgangspunten van de lastenverdeling wordt verwezen naar de grondslagen voor de bepaling van het resultaat.

17. Lastenverdeling

(x € 1.000)  Dierenhulp Toezicht Voorlichting Beleids- Fondsen Kosten Kosten Kosten Beheer Totaal Totaal Totaal
  dierenwelzijn  beïnvloeding Werving Beleggingen acties derden & Administratie Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
           
Directe kosten 4.503 2 1.593 203 2.422 29  3.122 11.874 10.291 12.922
Personeelskosten 9.304 2.621 1.311 879 1.472   3.560 19.147 19.365 21.824
Autokosten 92 200 7 7 25   62 393 409 521
Huisvestingskosten 2.652 84 60 47 60   65 2.968 2.180 2.396
Afschrijvingskosten 2.206 19 19 19 19   77 2.359 2.212 1.955
Overige algemene kosten 435 56 58 35 58   54 696 804 909
           
Totale lasten 19.192 2.982 3.048 1.190 4.056 29 - 6.940 37.437 35.261 40.527

Kengetallen

   2016 2015
   
Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving   16,6% 20,1%
Lasten Beheer & Administratie t.o.v. totale lasten in boekjaar   18,5% 14,6%
% besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale baten   62,4% 69,9%
% besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale lasten   70,6% 73,7%
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(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Medische kosten  1.908 1.999 2.993
Kosten ambulances  727 955 964
Kosten asielen  847 514 1.038
Giften aan derde partijen  118 167 263
Overige kosten dierenhulp  903 438 403
   
   
Totaal directe kosten dierenhulp  4.503 4.073 5.661

Directe kosten dierenhulp

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten toezicht  2 55 241
   
   
Totaal directe kosten dierenwelzijn  2 55 241

Directe kosten toezicht dierenwelzijn

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten voorlichting  1.593 1.732 1.498
   
   
Totaal directe kosten voorlichting  1.593 1.732 1.498

Directe kosten voorlichting

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Beïnvloeding en lobby diversen  203 218 213
   
   
Totaal directe kosten beleidsbeïnvloeding  203 218 213

Directe kosten beleidsbeïnvloeding

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Ledenwerving en behoud  1.604 1.725 1.723
Collectekosten  309 212 169
Overige fondsenwervende acties  509 675 531
   
   
Totaal directe kosten eigen fondsenwerving  2.422 2.612 2.423

Directe kosten eigen fondsenwerving

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Accountants en administratiekosten  127 152 536
Advieskosten  593 349 346
Telefoon/fax en internetkosten  308 342 289
Rente en kosten bank  224 273 255
Juridische kosten  262 200 182
Verzekeringskosten  130 113 151
Overige kosten beheer & administratie  1.478 497 1.127
   
   
Totale directe kosten beheer & administratie  3.122 1.926 2.886

Directe kosten beheer en administratie

Overige kosten beheer & administratie
Onder deze post zijn onder andere kantoorartikelen, verzendkosten en dotatie aan voorzieningen opgenomen. De verhoging 

van de kosten in 2016 wordt onder andere verklaard door een voorziening voor nog te betalen VPB en een voorziening voor 

oninbare facturen.

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Salarissen  12.712 13.247 14.356
Sociale lasten   2.151 2.234 2.328
Pensioenpremies  951 1.000 1.031
Doorberekende personeelskosten   2  164
Onkostenvergoedingen personeel  416 399 428
Wervingskosten personeel  31 25 24
Overige personeelskosten  2.884 2.460 3.821
   
   
Totaal personeelskosten  19.147 19.365 21.824
   
Gemiddeld aantal FTE  295  317

Personeelskosten
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Binnen de groep van de Dierenbescherming bestaan er nog verschillende arbeidsvoorwaarden en hebben niet alle werknemers 

een zelfde pensioenregeling. Ten opzichte van 2015 zijn in 2016 wel alle personeelsleden van de NVBD ondergebracht onder 

één regeling bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast is in 2016 voor een aantal stichtingen waarvoor nog geen 

pensioenregeling bestond, een regeling bij de Rabobank tot stand gebracht.

Onderhoudskosten
Hierin is onder meer een dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud opgenomen.

Dotatie voorziening
Dit betreft een dotatie inzake een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor jubilea.

Kosten vrijwilligers
Dit betreft verstrekte vergoedingen aan vrijwilligers, die voor het overgrote deel bestaan uit reiskosten- en telefoonvergoedingen.

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Uitzendkrachten en interimmanagement  1.516 660 1.352
Dotatie voorziening  248  988
Kosten vrijwilligers  325 435 405
Kosten salarisadministratie  179 201 308
Ziekteverzuimverzekering  96 483 185
Deskundigheidsbevordering  152 367 99
Overige personeelskosten  368 314 484
    
   
Totaal overige personeelskosten  2.884 2.460 3.821

Overige personeelskosten

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Leasekosten  260 251 304
Brandstofkosten  68 72 110
Overige autokosten  65 86 107
    
   
Totaal autokosten  393 409 521

Autokosten

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Huurkosten  541 547 712
Gas, water & licht  488 658 550
Onderhoudskosten  1.035 293 318
Zakelijke lasten  269 208 235
Schoonmaakkosten  183 164 193
Overige huisvestingskosten  452 310 388
    
   
Totaal huisvestingskosten  2.968 2.180 2.396

Huisvestingskosten

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Afschrijvingskosten  2.359 1.733 1.955
Automatiseringskosten  684 879 841
Bestuurskosten  12 79 68
   

Totaal overige indirecte kosten  3.055 2.691 2.864

Overige indirecte kosten

Bestuurskosten
In de bestuurskosten was in de begroting 2016 nog rekening gehouden met een budget voor het project 1DB. Hiervoor zijn 

echter in 2016 in de realisatie beperkte kosten gemaakt.
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(x € 1.000)   Mazars Totaal Mazars
  2016 EUR  2016 EUR

Onderzoek van de jaarrekening  69  69
Andere controleopdrachten  
Adviesdiensten op fiscaal terrein  
Andere nietcontrolediensten  
  
  69  69

 KPMG Accountants N.V Totaal Mazars
  2015 EUR 2015 EUR

Onderzoek van de jaarrekening  157  157
Andere controleopdrachten  
Adviesdiensten op fiscaal terrein  
Andere nietcontrolediensten  
  
  157  157

Honorarium accountant
Het volgende honorarium van Mazars is ten laste gebracht van de Dierenbescherming en de gelieerde partijen die de 

Dierenbescherming consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW. Het bedrag is exclusief BTW.

8.2. ENKELVOUDIGE JAARREKENING

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

ACTIVA 
 
Immateriële vast e activa 1  66  57
   
Materiële vaste activa   
Bedrijfsmiddelen 2  4.894  4.860
   
Financiële vaste activa   
Leningen in kader van doelstelling 3  104  141
   
Beleggingen 4  6.948  6.940
   
Voorraden   31  132
   
Vorderingen en overlopende activa  5  15.985  13.737
   
Liquide middelen 6  10.354  9.378
   
TOTAAL ACTIVA    38.382  35.245
   
   
PASSIVA   
   
Reserves en fondsen   
Reserves 7   
  Continuïteitsreserve  16.606  9.263 
  Bestemmingsreserves  9.887  12.090 
   26.493  21.353
   
Fondsen  8   
  Bestemmingsfondsen   5.312  5.212
   31.805  26.565
   
   
Voorzieningen 9  1.110  1.219
   
Langlopende schulden 10  87  93
   
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11  5.380  7.368
   
TOTAAL PASSIVA   38.382  35.245

8.2.1. Enkelvoudige balans  Na resultaatbestemming
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8.2.2. Enkelvoudige staat van baten en lasten

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

BATEN    
Baten uit eigen fondsenwerving 12 21.378 16.283 21.389
Baten uit acties derden/gezamenlijk 13 2.216 1.879 3.909
Bijdrage overheden en derden 14 100 47 202
Opbrengst dierenhulp 15 948 1.915 1.736
Baten uit beleggingen 16 327 267 240
Overige baten  17 202 163 335
    
TOTAAL BATEN  25.171 20.554 27.811
    
LASTEN 18   
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp  6.047 6.120 13.007
Toezicht Dierenwelzijn  945 1.082 1.437
Voorlichting  2.611 3.041 3.650
Beleidsbeïnvloeding  1.189 1.331 1.810
    
  10.792 11.574 19.904
Werving baten    
Kosten eigen fondsenwerving  4.043 4.274 4.592
Kosten acties derden    10
Kosten van beleggingen  29 3 
    
  4.072 4.277 4.602
Beheer en administratie    
Kosten beheer en administratie  5.067 3.980 4.435
    
TOTAAL LASTEN  19.931 19.831 28.941
    
    
    
EXPLOITATIE RESULTAAT  5.240 724 - 1.130
    
Resultaatbestemming    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Bestemmingsreserves   2.203   2.568
Bestemmingsfondsen  100   304
    
  - 1.303 - - 2.872
    
Continuïteitsreserve  7.343  1.742
    
Exploitatieresultaat  5.240 - - 1.130

8.2.3. Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’. 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld. Alle genoemde bedragen 

luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar 

de organisatie zullen toevloeien en dat de waarde ervan 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 dat 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.

De grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening zijn verder gelijk aan de samengevoegde jaarrekening.
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2. Materiële vaste activa

(x € 1.000)  Gebouwen Nog in Inventaris Vervoer-   Totaal Totaal
 en grond gebruik  middelen 2016 2015
  te nemen

Aanschafwaarde per 1 januari 6.434  2.337 1.339 10.110 9.306
Af: afschrijving per 1 januari  2.586    2.240  424  5.250  4.799
Boekwaarde per 1 januari 3.848 0 97 915 4.860 4.507
      
Investeringen  58  273 260 591 804
Overige mutaties 0    0 
Afschrijvingen  188   107  246  541  451
Desinvesteringen aanschafwaarde  29   6   35 
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 16  3  19 
Verwerving via fusie      
Desinvestering door ontliering      
Mutatie boekjaar - 143 0 163 14 34 353
      
Aanschafwaarde per 31 december 6.463  2.604 1.599 10.665 10.110
Af: afschrijvingen per 31 december  2.758    2.344  670  5.771  5.250
      
Boekwaarde per 31 december 3.705 0 260 929 4.894 4.860

1. Immateriële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Aanschafwaarde per 1 januari  333  313
Af: afschrijving per 1 januari   276   178
Boekwaarde per 1 januari  57  135
   
Investeringen   18  20
Afschrijvingen   9   98
Mutatie boekjaar  9  - 78
   
Aanschafwaarde per 31 december  351  333
Af: afschrijvingen per 31 december   285   276
   
Boekwaarde per 31 december  66  57

8.2.4. Toelichting op de enkelvoudige balans

Alle immateriële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. De investering 2016 betreft een deelbetaling van de 

ontwikkeling van het nieuwe intranet.

De hier opgenomen leningen betreffen leningen aan dierenopvangcentra bij de groep van de Dierenbescherming.

De rente die wordt berekend, varieert tussen de 0 en 4%. Op alle leningen rust een aflossingsverplichting. 

De waarborgsommen hebben vooral betrekking op borgsommen voor de huur van panden en voor apparatuur van Post NL.

Totaal beleggingen       
Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar de toelichting zoals opgenomen in de samengevoegde jaarrekening.

Van de totale materiële vaste activa wordt € 4.800.000 gebruikt voor de doelstelling en € 125.000 voor de bedrijfsvoering.

3. Financiële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Leningen in het kader van de doelstelling:   
Stand begin boekjaar  102  1.950
Bij: verstrekte leningen    1.617
Af: overige mutaties     3.411
Af: ontvangen aflossingen   18   25
Af: Voorziening   18   29
  66  102
   
Waarborgsommen  38  39
   
Saldo financiële vaste activa  104  141

4. Beleggingen

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Obligaties  4.279  4.432
Aandelen  1.987  1.830
Langlopende deposito’s  682  678
   
   
Saldo beleggingen  6.948  6.940

Overzicht van de beleggingen

(x € 1.000)  Aandelen  Obligaties Deposito’s Totaal Totaal
 2016 2016 2016 2016 2015

Beurswaarde per 1 januari  1.830 4.432 678 6.940 6.509
Bij: Aankopen  723 809 4 1.536 1.040
Af: Verkopen/aflossingen   752  999  -1.751  692
     
 1.801 4.242 682 6.725 6.857
     
Bij: Gerealiseerde koersverschillen    - 128
Mutatie ongerealiseerde koersverschillen 186 37  223  45
     
     
Beurswaarde per 31 december  1.987 4.279 682 6.948 6.940
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5. Vorderingen en overlopende activa

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen  11.321  10.189
Nationale Postcode Loterij  1.800  1.800
Rekening courant gelieerde instellingen  2.007  1.256
Te ontvangen rente obligaties en spaarrekeningen  65  105
Nog te ontvangen omzetbelasting  322  
Vooruitbetaalde bedragen  62  39
Debiteuren  68  226
Overige vorderingen en overlopende activa  340  122
   
   
Saldo vorderingen en overlopende activa  15.985  13.737

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. De vorderingen zijn beoordeeld op volwaardigheid 

en indien van toepassing is een voorziening voor oninbaarheid getroffen.

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen 
Per 31 december 2016 waren bij de NVBD 228 dossiers (197 nalatenschappen en 31 legaten) van nalatenschappen in 

behandeling, die financieel nog niet (volledig) waren afgewikkeld. De vordering van nalatenschappen is in totaal € 11.321.000. 

Hierin is rekening gehouden met een voorziening van € 1.373.000.

Vordering Nationale Postcode Loterij (NPL)
De NVBD ontvangt de bijdrage van de NPL jaarlijks achteraf. 

Rekening-courant gelieerde instellingen
Dit betreft de rekening-courant met diverse stichtingen. Er is geen rekening-courant overeenkomst en er is geen 

aflossingsschema overeengekomen. Er wordt geen rente berekend en er zijn geen zekerheden gesteld.

Het betreft de volgende rekening-courantverhoudingen:

Debiteuren
De vordering op debiteuren is in totaal € 68.000. Waarin rekening is gehouden met een voorziening voor mogelijke 

oninbaarheid van € 13.000.

Er zijn geen bankgaranties verstrekt. De overige tegoeden staan ter vrije beschikking aan de organisatie.

(x € 1.000) 

Rekeningcourant St. Landelijkse Inspectiedienst Dierenbescherming  15
Rekeningcourant St. DTH Kennemerland  264
Rekeningcourant St. DBCA  163
Rekeningcourant St. De Swinge  2
Rekeningcourant St. Dierenambulance NoordHolland Zuid  145
Rekeningcourant St. Dierenhulp NijmegenDen Bosch  136
Rekeningcourant St. De Wissel  56
Rekeningcourant St. DOC De Doornakker  18
Rekeningcourant St. Dierenbescherming Limburg  217
Rekeningcourant St. Knaagdierencentrum  48
Rekeningcourant St. Dierenambulance OverGelder  2
Rekeningcourant St. Noord Overijssel Dierenambulance  133
Rekeningcourant St. Dierenopvang Haarlemmermeer  44
Rekeningcourant St. Dierenambulance ZuidHolland Zuid  106
Rekeningcourant St. Dierenopvang Rijnmond  168
Rekeningcourant St. DOC Enschede  10
Rekeningcourant St. DOC Noordbroek  148
Rekeningcourant St. Hof van Ede  6
Rekeningcourant St. Steunfonds Edo Hammers  5
Rekeningcourant St. Beheer Onroerende Zaken  200
Rekeningcourant St. Dierenambulance Twente  2
Rekeningcourant St. Dierenasiel De Meren  7
Rekeningcourant St. Dierentehuis Nieuwe Waterweg  3
Rekeningcourant St. tot exploitatie van het Dierenasiel Kerbertasyl  2
Rekeningcourant St. Beter Leven keurmerk  107
 
Totaal  2.007

6. Liquide middelen

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Tegoeden bij banken  10.342  9.361
Kasgeld  12  17
   
   
Saldo liquide middelen  10.354  9.378
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7. Reserves

(x € 1.000)   Continuïteits-  Bestemmings-  Totaal Totaal 
  reserve reserves 2016 2015

Stand per 1 januari   9.263 12.090 21.353 22.179
Resultaat verdeling   7.343  2.203 5.140  826
     
    
Stand per 31 december  16.606 9.887 26.493 21.353

Bestemmingsreserves
De reserve financiering activa ‘doelstelling’ en reserve financiering activa ‘bedrijfsvoering’ zijn conform ‘Richtlijn 650 

Fondsenwervende organisaties’ onder de bestemmingsreserves verantwoord. De hoogte van de reserves financiering activa zijn 

gelijk aan de vaste activa voor de doelstelling of bedrijfsvoering, verminderd met de leningen die verstrekt zijn in het kader van 

de doelstelling of de bedrijfsvoering.

In onderstaand overzicht zijn de bestemmingsreserves nader toegelicht.

(x € 1.000)   Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
  1 januari   31 december

Nieuwbouw/verbouw  3.542   3.542
Organisatiewijzigingen  1.300  1.300 
Onderhoudskosten regio’s  800   800 
Dierenopvang /dierennoodhulp  756   756
Jubilea regio’s  290   290
Opleiding werknemers & vrijwilligers  270  100 170
Ondersteuning asielen  152   152
Reserve financiering activa BV  231   3 228
Reserve financiering activa DS  4.733 16  4.749
Overige bestemmingsreserves  16  16 
    
  12.090 16 - 2.219 9.887

Nieuwbouw/verbouw
Voor de diverse nieuwbouw- en verbouwplannen zijn bestemmingsreserves gevormd. De grootste bestemmingsreserve betreft 

de mogelijke nieuwbouw van de panden in Winschoten en Zuidwolde.

Organisatiewijzigingen
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de te maken kosten inzake de organisatiewijziging in 2015 en 2016. De reorganisatie 

is in 2016 geheel afgerond. De kosten die hiermee verband houden zijn ten laste van deze reserve gebracht en het restant is 

toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Reserve onderhoudskosten regio’s
Deze bestemmingsreserve was gevormd voor het verwachte toekomstige onderhoud bij gelieerde entiteiten die geen 

onderhoudsvoorziening hadden gevormd als gevolg van het ontbreken van een actueel meerjaren onderhoudsplan. Door het 

opnemen van de voorziening groot onderhoud is deze reservering vrijgevallen.

Reserve dierenopvang /dierennoodhulp
Dit betreft bestemmingsreserves voor kosten die gemaakt worden voor dierenopvang of dierennoodhulp bij de dierenopvang-

centra of in bepaalde regio’s in Nederland. 

Reserve jubilea regio’s
Ten behoeve van de kosten van jubilea in de regio’s is een bestemmingsreserve gevormd.

Reserve opleiding werknemers & vrijwilligers
Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de kosten van opleiding van zowel werknemers als vrijwilligers. 

Reserve ondersteuning asielen
Deze reserve is gevormd voor bijdragen aan asielen ter dekking van de eventuele verliezen. 

Reserve financiering activa BV en DS
Deze bestemmingsreserves zijn gevormd voor vaste activa (ten behoeve van de doelstelling of bedrijfsvoering) die met eigen 

middelen gefinancierd worden. De omvang van deze reserves is gelijk aan de boekwaarde van de (im)materiële vaste activa en 

financiële vaste activa, verminderd met de ontvangen langlopende leningen.

Overige bestemmingsreserves
De overige bestemmingsreserves betreffen meerdere verschillende bestemmingsreserves.

8. Bestemmingsfondsen
Onder de bestemmingsfondsen wordt dat deel van de reserves opgenomen, dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft. 

Deze beperkte bestedingsmogelijkheid wordt veroorzaakt doordat een derde (de gever) deze beperking heeft aangegeven of 

doordat het geld werd ingezameld voor een specifiek doel. 

Bestemmingsfondsen

(x € 1.000)   Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
  1 januari   31 december

Fondsen uit nalatenschappen  2.271 1.130  717 2.684
Dierenambulance regio Groningen  494   40 454
Fonds Asielen (D&T)  486   486
Dierenasiel Zuidwolde  378   378
Dierenwelzijn regio Schoorl  346   346
Kattenverblijven Amsterdam  249   249 
Nieuwbouw knaagdierenopvang  264   264
Exploitatie Kerbertasyl  208   208
Dierenwelzijn gemeente Hollands Kroon  145   145
Asiel regio Rijnland  97   97
Overige bestemmingsfondsen  274   24 250
    
    
  5.212 1.130 - 1.030 5.312

Fonds Dierenambulance regio Groningen
De ontvangen gelden dienen besteed te worden aan de dierenambulance in de regio Groningen.

Fonds Asielen (groep Dierenbeleid, -hulp &Toezicht)
Ultimo 2011 is het Fonds Asielen gevormd vanuit groep D&T ter grootte van € 410.000. Uit dit fonds worden uitgaven gedaan 

ter ondersteuning van het asielwerk. 

Fonds dierenasiel Zuidwolde
De gelden die opgenomen zijn in dit fonds, dienen besteed te worden aan het dierenasiel in Zuidwolde. Er zijn geen gelden 

onttrokken uit dit fonds in verband met een mogelijke nieuwbouw voor dit asiel.
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Fonds dierenwelzijn regio Schoorl
De gelden die ontvangen zijn, mogen alleen besteed worden aan dierenwelzijnprojecten in de regio Schoorl (nu onderdeel van 

gemeente Bergen). 

Fonds kattenverblijven Amsterdam
Dit fonds is ontstaan vanuit een nalatenschap en is bestemd voor de verbetering van kattenverblijven in de gemeente 

Amsterdam.

Fonds nieuwbouw knaagdierenopvang
Dit fonds is specifiek bestemd voor de nieuwbouw van het knaagdierencentrum. Vorig boekjaar is het knaagdierencentrum 

verhuisd naar een nieuw, reeds bestaand pand. Derhalve is dit fonds niet gemuteerd in het boekjaar.

Fonds exploitatie Kerbertasyl
Dit fonds is specifiek bestemd voor het dekken van verliezen van het Kerbertasyl. In het boekjaar 2016 heeft het asiel een winst 

gemaakt, waardoor het bestemmingsfonds niet gemuteerd is.

Fonds dierenwelzijn gemeente Hollands Kroon
De gelden die ontvangen zijn voor dit fonds zijn specifiek bestemd voor het verbeteren van het dierenwelzijn in de gemeente 

Wieringen (nu Hollands Kroon).

Fonds asiel regio Rijnland
Dit fonds is specifiek voor het asiel in de regio Rijnland. In het boekjaar zijn de kosten van de verbouwing van het asiel  

Midden Holland ten laste van dit fonds gebracht. 

Overige bestemmingsfondsen
Dit betreft meerdere kleinere bestemmingsfondsen.

Fondsen uit nalatenschappen
In onderstaande tabel is een nadere specificatie opgenomen van de fondsen uit nalatenschappen:

(x € 1.000)   Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
  1 januari   31 december

Fonds op naam ‘Yvonne Uitenbosch’  622 208 1 829
Dierenasiel Breda  58   58 
Zwerfdieren, algemene kosten & inspectiewerkzaamheden 302   56 246
Zwerfdieren  187  113 74
Thuisloze honden en katten in de provincie Groningen  148   148
Dierenbeschermingsactiviteiten regio Hardenberg  126 2  128
Dierenasiel Zuidwolde  124 7  131
Dierenbeschermingsactiviteiten regio Gorinchem   182  182
Zwerfkatten minimaal 25%   443  443
Overige fondsen uit nalatenschappen  704 288  489 503
    
    
  2.271 1.130 - 717 2.684

Voor wat betreft de dotatie in ‘Fondsen uit nalatenschappen’ is de mutatie in het toegezegde erfdeel verantwoord. Deze kan als 

gevolg van aanpassingen ook negatief zijn. 

Onder onttrekkingen zijn de uitgaven verantwoord die ten laste van deze fondsen zijn gedaan en eventuele 

waardeveranderingen betreffende onroerend goed. 

Fonds Yvonne Uitenbosch
Het Fonds Yvonne Uitenbosch betreft een nalatenschap die ten goede komt aan mensen in de samenleving met een beperkt 

inkomen. Het gaat om de financiering van buitengewone medische kosten en/of operaties van hun huisdieren (in de breedste 

zin van het woord). In overeenstemming met de opdracht van de erflater is besloten dat dit fonds jaarlijks maximaal  

€ 50.000 ter beschikking stelt. Een maximale bestaansduur van 25 jaar is als wenselijk aangegeven. 

Fonds dierenasiel Breda
Deze nalatenschap heeft als specifieke bestemming het dierenasiel in Breda. In het boekjaar is € 58.000 overgemaakt aan  

deze stichting.

Fonds zwerfdieren, algemene & inspectiewerkzaamheden
De erflater heeft de Dierenbescherming verzocht de nalatenschap te besteden aan zwerfdieren, algemene en inspectiewerkzaamheden. 

Fonds zwerfdieren
De gelden dienen alleen besteed te worden ten behoeve van zwerfdieren.

Fonds thuisloze honden en katten in de provincie Groningen
Dit fonds dient besteed te worden aan de opvang van thuisloze honden en katten in de gehele provincie Groningen.

Fonds dierenasiel Zuidwolde
De ontvangen gelden dienen besteed te worden aan het dierenasiel in Zuidwolde.

Overige fondsen uit nalatenschappen
De overige fondsen zijn gevormd uit baten van nalatenschappen waarbij erflaters specifieke bestemmingen hebben benoemd. De 

gelden dienen met name besteed te worden aan asielen en dierenopvangcentra in het hele land alsmede aan dierenambulances. 

(x € 1.000)   Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
  1 januari   31 december

Groot onderhoud   760  760
Wachtgeld  43 252  92 203
Jubilea  123   33 90
Reorganisatie  1.046   991 55
Egelopvang Westland  4  2 2
Verzorgingskosten beagle  3  3 
Overige voorzieningen     
    
    
  1.219 1.012 -1.121 1.110

9. Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
In 2017 zijn voor de panden die in eigendom zijn van de Dierenbescherming meerjaren onderhoudsplannen opgesteld. Op 

grond hiervan is de onderhoudsvoorziening opnieuw beoordeeld en is voor 2016 een extra dotatie van € 760.000 opgenomen.

Voorziening wachtgeld
De voorziening wachtgeld betreft de afwikkeling van een wachtgeldregeling voor drie medewerkers. 
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Voorziening jubilea
Voor de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea is een voorziening gevormd. Door de fusie met de afdelingen 

is het personeelsbestand uitgebreid, waardoor er een behoorlijke dotatie is gedaan aan deze voorziening. Bij het bepalen van de 

hoogte van de voorziening is rekening gehouden met een blijfkans.

Voorziening reorganisatie
In 2015 is het besluit genomen dat er een reorganisatie binnen de NVBD zou plaatsvinden met invoeringsdatum 1 maart 2016. 

Hiervoor is een sociaal plan opgesteld dat is goedgekeurd door diverse gremia. Tevens was reeds bekend welke en hoeveel 

mensen er zouden uitstromen. Voor de afvloeiing van deze medewerkers, alsmede voor advieskosten direct samenhangend met 

de begeleiding van het reorganisatieproces, is een voorziening gevormd. In 2016 zijn deze kosten ten laste van de voorziening 

gebracht. Er resteert nog een bedrag voor enkele kosten van vier medewerkers in de eerste maanden van 2017.

In juni 2008 heeft de Rabobank een hypothecaire lening verstrekt van € 130.000 ter financiering van het pand aan de 

Troelstralaan 66 te Heemstede. De aflossing dient in 25 jaar plaats te vinden met een vaste rente van 6,5%. Dit percentage is 

vast tot en met het jaar 2018. 

Nog te besteden bijdrage NPL
Het hier opgenomen bedrag is de nog te besteden projectsubsidie van de Nationale Postcode Loterij inzake de Elektrische 

Dierentransporters.

Nog te besteden subsidie ministerie EZ
Dit bedrag is vrijgegeven door projectpartners (ministerie van Economische Zaken en ministerie van Veiligheid en Justitie) voor 

het project Dierenhulp uit 2012. Dit bedrag is verplicht te besteden binnen de projectdoelstelling, In 2017 komt dit tot een 

afronding.

Rekening Courant
De rekening-courantpositie bestaat uit de volgende saldi:

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Huurverplichtingen
De NVBD heeft meerdere huurovereenkomsten afgesloten voor het gebruik van kantoorlocaties en een asiel. De grootste 

huurverplichting betreft de huur van het kantoorpand aan de Regulusweg in Den Haag. De meeste huurcontracten voor 

kantoorpanden zijn niet meer verlengd en liepen in 2016 af.

De totale huurverplichting per 31 december 2016 voor het jaar 2017 bedraagt € 182.000 en de looptijd van de huurcontracten 

varieert tussen 30 april 2017 en 30 april 2021.

Aan verhuurders van de panden zijn geen bankgaranties verstrekt.

Leaseverplichtingen
Er worden veertien bedrijfsauto’s geleased. Deze contracten hebben een einddatum variërend van 2017 tot en met 2021. De 

jaarlijkse leaseverplichting (exclusief voorschot voor brandstofkosten) bedraagt:

10. Langlopende schulden 

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Hypothecaire lening Rabobank afdeling NoordHolland Zuid  87  92
Lease    1
   
   
Saldo langlopende schulden  87  93

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

Schulden aan leveranciers  848  1.576
Vooruitontvangen contributies  1.390  1.507
Rekeningcourant gelieerde instellingen   1.176  1.409
Nog te betalen vakantiedagen en gelden  879  917
Belastingen en premies sociale verzekeringen  320  439
Te betalen BTW    168
Vooruitontvangen bedragen  278  122
Nog te besteden bijdrage NPL  264  617
Nog te besteden subsidie ministerie EZ  119  119
Overige schulden en overlopende passiva  106  494
   
   
Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva  5.380  7.368

(x € 1.000)

Rekeningcourant St. Dierenwelzijn Rijnmond  652
Rekeningcourant St. Criellaertstichting  288
Rekeningcourant St. Asiel De Kuipershoek  1
Rekeningcourant St. Dierenasiel Amstelveen  3
Rekeningcourant St. Gerhard Beauveser Steunfonds  50
Rekeningcourant St. Laetitiahoeve  76
Rekeningcourant St. Dierentehuis Oost Groningen  48
Rekeningcourant St. Dierentehuis Midden Holland  38
Rekeningcourant St. DA Midden Nederland  5
Rekeningcourant St. DOC Waterland  14
Rekeningcourant St. Dierentehuis Alkmaar  1
 
Totaal rekening-courant posities  1.176

(x € 1.000)

Leasekosten in 2017  79
Leasekosten in 2018  64
Leasekosten in 2019  43
Leasekosten in 2020  31
Leasekosten in 2021  17
 
 
Totale leaseverplichting per 31 december 2016  234

Overeenkomst NPL
Met de Stichting Nationale Postcode Loterij is door de NVBD een overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met  

31 december 2020, waarin de Dierenbescherming als beneficiant wordt aangemerkt. De afgelopen jaren heeft de 

Dierenbescherming uitkeringen ontvangen van € 1.800.000 per jaar. Voor de resterende looptijd wordt een jaarlijks bedrag in 

die orde van grootte verwacht.
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(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Nalatenschappen en legaten  13.099 6.863 13.060
Giften en fondsenwervende acties  1.867 2.299 1.968
Contributies  5.393 5.054 5.095
Collecten  889 1.642 1.187
Overige baten uit fondsenwerving  137 413 60
Verkoop goederen   7 12 19
   
   
Totaal baten eigen fondsenwerving  21.378 16.283 21.389

12. Baten eigen fondsenwerving

8.2.5. Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Nalatenschappen en legaten
De baten uit nalatenschappen en legaten zijn conform de interne richtlijnen van de Dierenbescherming conservatief begroot. De 

Dierenbescherming heeft veel activiteiten verricht om het nalaten aan de organisatie onder de aandacht te brengen onder mensen 

die willen nalaten aan goede doelen. Net als in 2015 heeft dat geleid tot een hoger bedrag aan nalatenschappen en legaten dan 

begroot en dan gerealiseerd in voorgaand boekjaar. Dit betreft zowel een stijging in het aantal nalatenschappen/legaten alsmede  

de gemiddelde omvang per nalatenschap/legaat. In 2016 is er ook een grote nalatenschap van € 2.870.000 toegekend.

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Contributies leden  5.393 5.054 5.095
   
   
Totaal contributies  5.393 5.054 5.095

Contributies

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Totaal volwassen leden  120  118
Jeugdleden  -  5
  120  123

Aantal leden per jaareinde 

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Nationale Postcode Loterij   2.146 1.800 3.877
Overige  70 79 32
   
   
Totaal aandeel acties derden  2.216 1.879 3.909

13. Baten uit acties derden

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Vergoeding wettelijke taken gemeenten    
Subsidie project Ketenmanagement    49
Subsidie gelieerde entiteiten   47 1
Subsidie niet gelieerde entiteiten    82
Subsidie project BLk en milieu    70
Vergoeding dienstverlening overige  100  
    
   
Totaal bijdrage van overheden en derden  100 47 202

14. Bijdrage overheden en derden

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Vergoeding wettelijke taken gemeenten  1.614 1.713 1.526
Doorbetaling vergoeding gemeenten aan andere entiteiten  919  
Baten ambulanceactiviteiten  112 73 92
Baten asielactiviteiten  141 129 118
    
   
Totaal opbrengsten dierenhulp  948 1.915 1.736

15. Opbrengsten dierenhulp

Vergoeding wettelijke taken
Evenals in de samengevoegde jaarrekening worden deze baten vanaf 2016 onder Dierenhulp verantwoord, omdat deze baten 

hieraan direct gerelateerd zijn.

Vanuit de NVBD wordt aan een aantal gemeenten gefactureerd voor zowel de ambulanceactiviteiten als de opvang in de 

asielen. Voor een belangrijk deel worden deze gelden doorbetaald aan de entiteiten die binnen of buiten de samenvoegkring de 

ambulance activiteiten en opvang in de asielen verzorgen. Het verschil met de begroting en 2016 wordt hierdoor veroorzaakt. 

In zowel de begrotingscijfers als de cijfers over 2015 is deze post verantwoord onder directe kosten dierenhulp.
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(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Rente obligaties  82 80 81
Overige rentebaten  29 80 31
Ontvangen dividend  44 37 45
Gerealiseerde koersverschillen effecten   50 70 128
Ongerealiseerde koersverschillen  222  45
   
   
Totaal resultaat beleggingen  327 267 240

16. Resultaat beleggingen

Voor de toelichting op het resultaat uit beleggingen wordt verwezen naar de toelichting in de balans bij de financiële vaste activa.

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Rente leningen u/g    14
Rente bankrekeningen  19  57
Huur  4 15 5
Cursussen  60 39 44
Overige baten  119 109 215
   
   
Totaal overige baten  202 163 335

17. Overige baten

Cursussen     
De opbrengsten cursussen betreffen de opbrengsten van gehouden hondentrainingen op diverse locaties in het land.

17. Lastenverdeling

(x € 1.000)  Dierenhulp Toezicht Voorlichting Beleids- Fondsen Kosten Kosten Kosten Beheer Totaal Totaal Totaal
  dierenwelzijn  beïnvloeding Werving Beleggingen acties derden & Administratie Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
           
Directe kosten 1.772 292 1.157 203 2.409 29  1.252 7.114 7.365 15.097
Personeelskosten 2.240 512 1.311 879 1.472   3.560 9.974 10.299 11.587
Autokosten 58 7 7 7 25   62 166 112 220
Huisvestingskosten 1.300 59 60 47 60   65 1.591 608 750
Afschrijvingskosten 242 19 19 19 19   77 395 641 515
Bestuurskosten         - - 47
Overige algemene kosten 435  56  57  34  58          51  691 806 725
           
Totale lasten 6.047 945 2.611 1.189 4.043 29 - 5.067 19.931 19.831 28.941

Kostentoerekening
Voor de uitgangspunten van de lastenverdeling verwijzen we naar de grondslagen voor de bepaling van het resultaat.
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(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten ambulances  269 142 217
Afschrijvingskosten    34
Kosten asielen  153 241 141
Medische kosten  322 288 304
Giften aan gelieerde entiteiten  210 1.757 6.871
Giften aan niet gelieerde entiteiten  111 157 99
Overige kosten dierenhulp  707 366 1.533
   
   
Totaal directe kosten dierenhulp  1.772 2.667 9.199

Directe kosten dierenhulp

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten toezicht  292 50 577
   
   
Totaal directe kosten dierenwelzijn  292 50 577

Directe kosten toezicht dierenwelzijn

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten voorlichting  1.157 1.514 1.077
   
   
Totaal directe kosten voorlichting  1.157 1.514 1.077

Directe kosten voorlichting

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Beïnvloeding en lobby diversen  203 218 204
   
   
Totaal directe kosten beleidsbeïnvloeding  203 218 204

Directe kosten beleidsbeïnvloeding

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Ledenwerving  1.336 1.390 1.510
Werving giften particulieren en zakelijk  262 420 246
Ledenbehoud  264 265 129
Werving nalatenschappen  234 238 254
Sponsorwerving  4 1 2
Collecte  309 210 168
Ledenadministratie    78
   
   
Totaal directe kosten eigen fondsenwerving  2.409 2.524 2.387

Directe kosten eigen fondsenwerving

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Advieskosten  503 242 622
Juridische kosten  196 94 310
Rente en kosten bank  64 60 78
Verzekeringskosten  108 84 119
Overige kosten beheer & administratie  381 152 514
   
   
Totaal directe kosten beheer & administratie  1.252 632 1.643

Directe kosten beheer & administratie

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Salarissen  6.408 6.902 7.122
Sociale lasten   1.040 1.081 1.069
Pensioenpremies  540 553 569
Onkostenvergoeidngen personeel  198  
Werving en selectie  29  
Doorberekend aan gelieerde instellingen   23   81
Ontvangen ziekengeld   72   80
Dotatie reorganisatievoorziening    951
Overige personeelskosten  1.854 1.763 2.037
   
Totaal personeelskosten  9.974 10.299 11.587
   
Bezetting per jaareinde in FTE (Servicecentrum)  79,1  78,9
Bezetting per jaareinde in FTE (afdelingen/regio’s)  3,6  65,6
Bezetting per jaareinde in FTE (asielen en ambulances)  13,1  8,9

Personeelskosten
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De lagere bezetting in 2016 verklaart de daling in loonkosten ten opzichte van 2015, naast de eenmalige dotatie aan de 

voorziening voor de reorganisatie die in 2015 is gevormd. In 2016 zijn in een later stadium dan de ingangsdatum van de nieuwe 

organisatie vacatures ingevuld, hetgeen de lagere kosten ten opzichte van de begroting verklaard.

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Uitzendkrachten en interim management  1.046 319 1.157
Reis en verblijfkosten  109 358 191
Reservering vakantiedagen  119  61
Kosten salarisadministratie  176 198 298
Voorziening jubilea  11  33
Voorziening wachtgeld  113  
Overige personeelskosten  280 888 297
   
   
Totaal overige personeelskosten  1.854 1.763 2.037

Overige personeelskosten

Bezoldiging directie   

Naam  F.C. Dales
Functie  Algemeen directeur
 
Dienstverband 
Aard (looptijd)  Contract voor onbepaalde tijd
uren  40
parttime percentage  100%
periode  1 januari t/m 19 april

Bezoldiging  2016  2015
  
Jaarinkomen (€ x 1.000)  
  bruto loon/salaris  53  125
  Vakantietoeslag  3  10
  eindejaarsuitkering, 13e     4
  variabel jaarinkomen     
Totaal   56  139
  
SV lasten (wg deel)   2  10
Belastbare vergoedingen/bijtellingen   1  11 
Pensioenlasten (wg deel)   3  11
Overige beloningen op termijn      
Uitkeringen beëindiging dienstverband   45  
  
Totaal bezoldiging  107  171
 

Naam  P. Verdaasdonk
Functie  Algemeen directeur
 
Dienstverband 
Aard (looptijd)  Contract voor onbepaalde tijd
uren  40
parttime percentage  100%
periode  1 mei t/m 31 december

Bezoldiging  2016  2015
  
Jaarinkomen (€ x 1.000)  
  bruto loon/salaris  74  
  Vakantietoeslag  6  
  eindejaarsuitkering, 13e     
  variabel jaarinkomen     
Totaal   80  -
  
SV lasten (wg deel)   7  
Belastbare vergoedingen/bijtellingen   4  
Pensioenlasten (wg deel)   5  
Overige beloningen op termijn      
Uitkeringen beëindiging dienstverband     
  
Totaal bezoldiging  96  -
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Naam  F.F. Lamkamp
Functie  Directeurbestuurder bedrijfsvoering
 
Dienstverband 
Aard (looptijd)  Contract voor onbepaalde tijd
uren  40
parttime percentage  100%
periode  1 maart t/m 31 december

Bezoldiging  2016  2015
  
Jaarinkomen (€ x 1.000)  
  bruto loon/salaris  85  
  Vakantietoeslag  7  
  eindejaarsuitkering, 13e     
  variabel jaarinkomen     
Totaal   92  -
  
SV lasten (wg deel)   9  
Belastbare vergoedingen/bijtellingen   2  
Pensioenlasten (wg deel)   4  
Overige beloningen op termijn      
Uitkeringen beëindiging dienstverband     
  
Totaal bezoldiging  107  -
 

Nevenfuncties van de directeur-bestuurder zijn: 

• voorzitter RvT bij de stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam

• lid RvT bij de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer 

• lid RvT bij de stichting Geriant

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Leasekosten (inclusief brandstof)  166 112 220
   
   
Totaal autokosten  166 112 220

Autokosten

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Huur  390 421 531
Schoonmaakkosten  36 27 72
Onderhoud gebouwen  779  
Overige huisvestingskosten  386 160 147
   
   
Totaal huisvestingskosten  1.591 608 750

Huisvestingskosten

(x € 1.000)   2016 2016 2015
  Realisatie Begroting Realisatie

Automatiseringskosten  682 758 735
Afschrijvingskosten  395 389 515
Bestuurskosten   9 60 47
   

Totaal overige indirecte kosten  1.086 1.207 1.297

Overige indirecte kosten



 jaarverslag 2016| 9998 | jaarverslag 2016

Den Haag, 30 juni 2017

De heer Peter Kasteleyn
voorzitter    ____________________________

Mevrouw Erna Pieters
vice-voorzitter    ____________________________

De heer Dinand Ekkel
lid      ____________________________

De heer Lex Vriesendorp
lid     ____________________________

Mevrouw Gea Keijsers
lid     ____________________________
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9. OVERIGE GEGEVENS
9.1. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van 

de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2016 van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren te Den Haag gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 

in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de samengevoegde en enkelvoudige balans per 31 december 2016; 

2. de samengevoegde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2016; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 

de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Organisaties is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden 

hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 

onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige 

gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Organisaties.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 

van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van  

de vereniging. 

 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 

deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie 

van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en  

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

•  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 

fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 

materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 

van de interne beheersing;

•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te 

selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

•  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet 

langer kan handhaven;

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in 

de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. 

Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen 

beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Rotterdam, 30 juni 2017

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

w.g. drs. S. Boomman RA
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10. SAMENGEVOEGD  
FINANCIEEL VERSLAG 
2016

10.1. ALGEMEEN

De Dierenbescherming is een naar Nederlands recht opgerichte vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Voor de  

realisering van haar charitatieve doelstellingen doet zij door middel van fondsenwerving een beroep op de bereidheid tot geven 

van het publiek. De Dierenbescherming heeft een ANBI-status en draagt het keurmerk (CBF-Keur) van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving. Zij legt financiële en beleidsverantwoording af in haar jaarverslag, waarbij rekening wordt gehouden met de 

richtlijnen voor fondsenwervende instellingen, de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 en het CBF-Keur, waarin principes van de 

Code Goed Bestuur voor Goede Doelen zijn opgenomen.

Op basis van het CBF-Keur past de Dierenbescherming verplicht de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) toe. 

Deze code is te vinden op de website van het CBF.

De samengevoegde jaarrekening omvat de financiële gegevens van rechtspersonen die gezamenlijk onder één naam in de 

publiciteit treden en ook als zodanig een beroep doen op de publieke offervaardigheid. In de samengevoegde jaarrekening zijn 

de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd.

De rechtspersonen waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in dit jaarverslag, zijn de volgende:

Landelijke entiteiten:
L1 - Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

L2 - Stg. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

L3 - S.B. Criellaertstichting

L4 - Stg. De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken

L5 - Stg. Beter Leven keurmerk

Rechtspersonen regio Noord-Oost:    
B04 - Stg. Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek   

B06 - Stg. Asiel “De Kuipershoek”     

B07 - Stg. Gebouwen Dierenasiel “De Kuipershoek” 

B13 - Stg. Dierentehuis Hof van Ede

B14 - Stg. Steunfonds OverGelder van de Dierenbescherming

B15 - Stg. DOC Enschede

B16 - Stg. Reg. DVC “De Ark”

B18 - Stg. Dierentehuis Oost-Groningen

B20 - Stg. Dierenopvang Hengelo

B21 - Stg. Steunfonds Dierentehuis Edo Hammers

B24 - Stg. Thomassen Verkouter

B36 - Stg. Laetitiahoeve

B46 - Stg. Dierenasiel de Swinge

B47 - Stg. Dierenambulance Dierenbescherming OverGelder

B52 - Stg. Dierenbescherming Dierenambulance Twente

B60 - Stg. Vrienden van OverGelder

B66 - Stg. Dierenhulp Noord-Overijssel

B67 - Stg. Dierenopvang de Wissel

B70 - Stg. Dierenambulance de Meren

B71 - Stg. Vrienden van DOC Enschede

Rechtspersonen regio Noord-West:
B01 - Stg. Dierenasiel Alkmaar

B02 - Stg. Knaagdierencentrum Heiloo

B05 - Stg. Dierenambulance Midden Nederland

B19 - Stg. Beheer Dierentehuizen in Kennemerland

B39 - Stg. tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum te Amersfoort

B41 - Stg. Dierenopvangcentrum Waterland

B44 - Stg. tot Exploitatie Dierenopvangcentrum Kerbertasyl

B53 - Stg. Dierenzorg Eemland

B56 - Stg. Dierentehuis Amstelveen
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B57 - Stg. Dierenambulance Noord-Holland Zuid

B63 - Stg. Dierenopvang Haarlemmermeer

Regio Zuid-West:
B17 - Stg. Dierentehuis “Midden Holland”

B23 - Stg. Dierentehuis Leerdam

B26 - Stg. Dierenopvang Rijnmond

B28 - Stg. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid

B32 - Stg. Dierenwelzijn Rijnmond e.o.

B40 - Stg. Dierentehuis Nieuwe Waterweg

B59 - Stg. Financiering Dierentehuis Nieuwe Waterweg

B62 - Stg. Asiel Gorinchem

Regio Zuid:
B09 - Stg. Het Gerhard Beauveser Steunfonds

B34 - Stg. DOC “Doornakker”

B43 - Stg. Dierenasiel Breda e.o.

B55 - Stg. Dierenbescherming Limburg

B58 - Stg. Steunfonds DB Zuid-Oost Brabant

B68 - Stg. Dierenhulp Nijmegen-Den Bosch

Mutaties in de groep van samenvoeging 2016
Vanaf 2016 maken de volgende entiteiten geen onderdeel meer uit van de Dierenbescherming:

B20 - Stg. Zwerfkatten Rijnmond

B33 - Stg. Dierenasiel Tiel

B42 - Stg. Regionale dierenopvang ’t Honderdak

Dierenbescherming groep in 2017
In 2017 worden geen wijzigingen in de groep verwacht. 

Beloningsbeleid 
Goede Doelen Nederland (GDN) heeft als onderdeel van de Code Goed Bestuur de richtlijn ‘Regeling voor Beloning Directeuren 

van Goede Doelen’ opgesteld. Deze regeling is in 2011 aangescherpt, waarmee werd beoogd de beloning voor directeuren  

bij goede doelen transparant te maken en te normeren. De remuneratiecommissie van de Dierenbescherming heeft bij de 

 vaststelling van de beloning voor de directeur in 2016 rekening gehouden met de bovengenoemde regeling.

Toezichthouders zijn onbezoldigd (zij kunnen wel kosten declareren die ze hebben gemaakt ten behoeve van het werk dat ze 

verrichten voor de organisatie, zoals reiskosten).

Vermogensbeleid en beleggingsbeleid
De treasury richtlijnen van de Dierenbescherming beschrijven de bepalingen ten aanzien van het cashmanagement en het 

 vermogen- en beleggingsbeleid. In dit beleid vindt een integrale vertaling plaats van de uitgangspunten ‘Reserves en Beleggings-

beleid’, ontleend aan de VFI-richtlijn ‘Financieel Beheer Goede Doelen’ die in de eisen van het CBF-Keur opgenomen zijn. 

De wijze waarop de Dierenbescherming het vermogen belegt, wordt voor een groot deel bepaald door het te bestemmen 

 vermogen voor de 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 langere of kortere tijd beheerd. Het is een beleidskeuze om 

risicomijdend te beleggen. 

Ter bescherming tegen inflatie en garantie van de hoofdsom, wordt in de portefeuille rekening gehouden met een hogere 

weging voor obligaties.

De andere belangrijke elementen uit ons beleggingsbeleid zijn:

•  het diervriendelijk en duurzaam beleggen uitgaande van de fasering van de realisatie van onze doelstelling in het 

 meerjarenbeleidplan;

•  de instandhouding van de waarde van de hoofdsom en het beschermen tegen inflatie;

•  het streven naar een jaarlijks positief totaal rendement tussen de 3 en 5%;

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

•  bij de verdeling van de portefeuille over de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en liquiditeiten, ter bekostiging  

van de doelstellingsactiviteiten flexibiliteit in te bouwen door rekening te houden met de termijn waarbinnen over de 

 beleggingen beschikt dient te kunnen worden;

•  het uitvoeren van het uitsluitingenbeleid ten aanzien van onder meer bontindustrie, milieugevaarlijke stoffen/ 

bestrijdingsmiddelen, wapenindustrie, bio-industrie en dierproeven;

•  geen stemmen uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen;

•  de keuze voor de Rabobank als huisbankier en centraal vermogensbeheerder.

De Dierenbescherming kent uitsluitend primaire financiële instrumenten die dienen ter financiering van haar operationele 

activiteiten of die direct daaruit voortvloeien, zoals vorderingen en schulden. De Dierenbescherming gebruikt geen derivaten, 

noch een andere vorm van actieve hedging om financiële risico’s af te dekken.

Er is beperkt sprake van uitgegeven leningen aan derden. Ten aanzien van opgenomen leningen is sprake van hypothecaire 

leningen waarvan de rente voor langere periode is vastgelegd. De Dierenbescherming loopt hiermee geen renterisico. Rente-

risico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen van de marktrente.

Ook is er geen sprake van een kasstroomrisico. Het kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een 

monetair financieel instrument zullen fluctueren in omvang.

Door de stevige liquiditeitspositie van de Dierenbescherming achten wij het nagenoeg uitgesloten dat er sprake is van een 

 liquiditeitsrisico. Het liquiditeitsrisico is het risico dat de rechtspersoon niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen 

te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen te voldoen. 
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(x € 1.000)   31 december 2016  31 december 2015

ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa 1  141  57
 
Materiële vaste activa 2  33.355  33.837
 
Financiële vaste activa 3  317  363
 
Beleggingen 4  10.511  10.355
 
Voorraden   97  225
 
Vorderingen en overlopende activa  5  17.088  15.663
 
Liquide middelen 6  21.078  19.222
 
TOTAAL ACTIVA    82.587  79.722
 

PASSIVA 
 
Reserves en fondsen 
Reserves 7 
  Continuïteitsreserve  22.743  17.709 
  Bestemmingsreserves  40.530  40.966 
   63.273  58.675
Fondsen  8 
  Bestemmingsfondsen   7.025  7.066
   70.298  65.741
 
Voorzieningen 9  1.719  1.456
 
Langlopende schulden 10  3.613  4.266
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11  6.957  8.259
   
TOTAAL PASSIVA   82.587  79.722

10.2. SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

In onderstaande tabel is de samengevoegde balans (na resultaatbestemming) van de Dierenbescherming per 31 december 

opgenomen.

Toelichting op de activa
Het balanstotaal is toegenomen, ondanks het feit dat de kring van samengevoegde entiteiten in aantal entiteiten is verkleind. 

De omvang van de activa van de drie stichtingen die vanaf 2016 geen deel meer uitmaken van de samenvoegkring, was in 

totaal € 443.000 ultimo 2015.

De stijging van de activazijde houdt verband met het positieve exploitatieresultaat in dit boekjaar, hetgeen zich vertaalt in een 

stijging van de vorderingen en de liquide middelen.

De toename in de kortlopende vorderingen betreft met name een toename van de nog te ontvangen gelden uit nalatenschappen, 

rekening houdend met een voorziening voor mogelijke fluctuaties in de omvang van de individuele nalatenschappen. 

De liquide middelen worden aangehouden via spaarrekeningen en rekening-courantbankrekeningen. Het positieve resultaat 

leidt tot een positieve kasstroom op het totaal van deze rekeningen.

De langlopende onderdelen binnen de activa laten een meer stabiel beeld zien. De investeringen in de materiële vaste activa in 

2016 bestaan uit de aanschaf van een aantal nieuwe ambulances ter vervanging van oude ambulances, een dependance-asiel te 

Heerlen, diverse investeringen in de nieuwe huurlocatie van het Service  Centrum, ingebruikname van de zeven Animal Rescue 

Vehicles, inrichting van een dierenartsruimte, vervanging van een  speelweide en diverse kleinere investeringen.

De beleggingen die worden aangehouden, een combinatie van aandelen en obligaties, zijn qua omvang nagenoeg gelijk 

 gebleven. De stijging van de waarde betreft vooral de positieve ontwikkeling in de koersresultaten.

Toelichting op de passiva
Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt € 5.000.000 positief. Dit resultaat is verwerkt via de resultaatbestemming in  

het eigen vermogen, bestaande uit reserves en fondsen. Bij baten waarbij een derde partij een specifieke besteding heeft 

 aangegeven, zijn deze aangemerkt als bestemmingsfonds. Bestedingen van deze gelden worden aan de desbetreffende fondsen 

onttrokken. In 2016 is het totaal van toevoeging en onttrekking aan deze fondsen vrijwel aan elkaar gelijk.

Gelden waaraan het bestuur een specifieke bestemming heeft gegeven, worden via de resultaatbestemming toegevoegd aan een 

bestemmingsreserve. Uitgaven van deze gelden komen via de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve. 

In 2016 zijn geen nieuwe bestemmingsreserves gevormd. De toevoeging aan de reserves financiering vaste activa is € 2.000.000 

vanwege de activering van de nieuwbouw in Spijkenisse, de dependance in Heerlen en de gewijzigde waardering van het pand 

van het opvangcentrum in Enschede. 

Daartegenover staat het vervallen van de bestemmingsreserve voor de organisatiewijzigingen van € 1.300.000 en de verlaging van de 

bestemmingsreserve voor het onderhoud van de diverse panden door het opnemen van de onderhoudsvoorziening met € 800.000.

Het saldo van het resultaat dat resteert na verwerking van de mutaties in de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves is 

toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 

Deze reserve dient ter dekking van de kosten van de werkorganisatie, waarvoor een maximum norm wordt gehanteerd van 1,0. 

Ultimo 2016 is deze verhouding 0,73.

De inkomsten kunnen 20% afnemen gedurende 5 jaar en bij gelijke kosten als in 2016 wordt de gehanteerde continuïteits-

reserve dan voor een kleine 40% gebruikt.

De voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van toekomstige verplichtingen. In 2016 is op grond van opgestelde onderhouds-

plannen voor de panden die in eigendom zijn van de Dierenbescherming een extra dotatie van € 760.000 aan de onderhouds-

voorziening gedaan. Daarnaast is er een voorziening gevormd voor een mogelijke plicht voor het betalen van 

vennootschapsbelasting voor Stichting Beter Leven keurmerk. Hierover worden in 2017 definitieve afspraken gemaakt met de 

Belastingdienst. De in 2016 gevormde voorziening voor de reorganisatie is vrijwel geheel opgesoupeerd. 

De overige gevormde voorzieningen betreffen voorzieningen voor jubilarissen en wachtgeldverplichtingen voor drie medewerkers.

De langlopende schulden betreffen voornamelijk ontvangen leningen ten behoeve van de aanschaf c.q. nieuwbouw van  

de  Dierenbeschermingscentra. Bij dierenopvangcentrum Gorinchem is er sprake van een extra lening. Daarnaast zijn er 

 vervroegde aflossingen geweest van een tweetal leningen, waardoor de omvang van de leningen is gedaald.

De overige kortlopende schulden betreffen voornamelijk de vooruit ontvangen contributies 2016, schulden aan leveranciers en 

 belastingen en premies voor sociale verzekeringen. Tevens bevat deze post twee projectsubsidies die nog besteed kunnen worden. Dit 

betreft enerzijds het project Dierkeur waarvoor gelden zijn verkregen van het ministerie van Economische Zaken. Anderzijds betreft 

het de gelden verkregen van de Nationale Postcode Loterij voor de elektrische dierentransporters en de Animal Rescue Vehicles. 

De daling van de kortlopende schulden betreft vooral een lagere positie te betalen aan leveranciers ultimo 2016 en een lager 

saldo van vooruit ontvangen contributies.



 jaarverslag 2016| 111110 | jaarverslag 2016

(x € 1.000)  Werkelijk (REA) Begroot (BG)  Werkelijk (REA) Verschil in 2016 Verschil
 2016 2016  2015  BG – REA 2015-2016 REA
       
BATEN      
    
Baten uit eigen fondsenwerving 24.470 17.516 23.410 6.954 1.060
Baten uit acties derden 2.218 1.904 3.935 314  1.717

Bijdrage overheden en derden 1.701 1.731 1.719  30  15
Baten uit beleggingen 502 352 282 150 220

Opbrengsten  11.165 11.019 11.357 146  192
dierenambulances en dierenopvangcentra 

Overige baten  2.269 1.561 2.030 708 239
Totale Baten 42.325 34.083  42.733 8.242 - 408

LASTEN     

Besteed aan doelstellingen     
Dierenhulp 19.192 17.680 21.211  1.512 2.272
Toezicht dierenwelzijn 2.982 3.210 2.508 228  474
Voorlichting 3.048 3.259 4.193 211 1.145
Beleidsbeïnvloeding 1.190 1.331 1.955 141 765
 26.412 25.480 29.867 - 932     3.708        
Werving baten     
Kosten eigen fondsenwerving 4.056 4.355 4.699  299 643
Kosten acties derden   10  
Kosten van beleggingen 29 3 15  26  14
 4.085 4.358 4.724 273 639
Beheer en administratie     
Kosten beheer & administratie 6.940 5.423 5.936  1.517  1.257
Totale lasten 37.437 35.261 40.527 - 2.176 3.090
     
RESULTAAT 4.888 - 1.178 2.206 6.066 2.682
     

10.3. SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 Toelichting verschil begroot en realisatie 2016
De exploitatie 2016 sluit met een positief resultaat van € 4.888.000. Dit is ten opzichte van de begroting een verschil van  

€ 6.066.000. De belangrijkste reden voor dit verschil betreft de hogere baten uit nalatenschappen van bijna € 7.000.000. Zowel 

het aantal nalatenschappen alsmede de gemiddelde omvang per nalatenschap was hoger dan begroot. 

Voor de overige baten is er een stijging van de bijdragen van de deelnemers aan het Beter Leven keurmerk door een toename 

van het aantal deelnemers. Daarnaast is er een incidentele bate als gevolg van de wijziging van de waarderingswijze van het 

pand van Dierenopvangcentrum Enschede.

Aan de kostenkant zijn de lasten € 2.200.000 hoger dan opgenomen in de begroting 2016.

De bestedingen aan de doelstelling dierenhulp zijn in 2016 hoger geweest. Dit heeft te maken met de dotatie aan de 

 voorziening onderhoud op grond van de plannen die voor het meerjarig onderhoud zijn opgesteld voor de panden die in 

 eigendom zijn. Dit geeft extra kosten van € 760.000.

Daarnaast was er in de begroting rekening gehouden met een bezuiniging op het wagenpark van de ambulances van € 400.000. 

In 2016 is een start gemaakt met het in kaart brengen en het optimaliseren van dit wagenpark. Dit dient echter nog verder te 

worden uitgewerkt in 2017. Daardoor is deze besparing nog niet gerealiseerd in 2016.

Het resterende verschil wordt verklaard door de uitkering van enkele bestemmingsfondsen die in 2016 zijn uitgekeerd aan 

opvangcentra buiten de groep van de Dierenbescherming. 

Voor de kosten van beheer en administratie is het verschil voor 2016 € 1.500.000. 

De belangrijkste verschillen betreffen de eenmalige kosten die verband houden met de inrichting van de nieuwe organisatie 

van € 880.000. Dit betreft zowel kosten voor de inrichting van de nieuwe kantoorlocatie voor het Service Centrum als ook  

de inhuur van juridische ondersteuning, andere adviseurs en extra capaciteit voor de organisatie van de jaarlijkse landelijke 

collecte.

Daarnaast is in 2016 een nieuwe wachtgeldverplichting ontstaan, wat heeft geresulteerd in een dotatie aan deze voorziening 

van € 160.000.

Tot slot is er de mogelijke verplichting tot het betalen van vennootschapsbelasting, waarvoor een voorziening is getroffen in 

2016 ter hoogte van € 390.000.

Toelichting verschil resultaat 2016 met resultaat 2015
Het jaar 2016 laat in vergelijking met 2015 een positief verschil in het resultaat zien van € 2.800.000. 

Voor de batenkant geldt dat de baten uit eigen fondsenwerving een stijging laten zien. Dit betreft voornamelijk de stijgende 

lijn in de baten uit nalatenschappen. De overige vormen van fondsenwerving, zowel landelijk als regionaal, via diverse acties 

voor eenmalige giften en de contributies laten een constant beeld zien. De landelijke collecte bracht in 2016 minder op. 

De baten uit acties van derden bestaan vooral uit de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij. In 2015 is een groot deel van 

de verkregen gelden voor het project voor duurzaam dierenvervoer besteed voor een totaal van ruim € 2.000.000. In 2016 is een 

belangrijk deel van het resterende budget besteed voor een totaal van € 355.000. 

In vergelijking met het jaar 2015 zijn de kosten € 3.000.000 lager. De belangrijkste posten die dit verschil verklaren, betreffen 

lagere personeelslasten door de doorgevoerde reorganisatie die per 1 maart 2016 binnen het Service Centrum en de regio’s 

heeft geleid tot minder formatie en de dotatie aan de voorziening reorganisatie die in 2015 eenmalig was opgenomen. 

Voorts zat er in de cijfers van 2015 ten onrechte zowel in de lasten als in de baten nog een opbrengst van een gemeentelijk 

 contract dat binnen de groep van de Dierenbescherming is doorgestort. Deze post van ruim € 700.000 is ten onrechte niet 

geëlimineerd in de cijfers van 2015.

In 2016 is de toerekeningssystematiek van de kosten naar de doelstellingen en naar beheer en administratie aangepast. De 

 toerekening gebeurt meer op een directe wijze op grond van de kostensoorten, terwijl in 2015 meer kosten op grond van een 

percentage van de omvang van de formatie per doelstelling werd toegedeeld. Hiermee is de verdeling van de kosten zuiverder 

en directer. Dit leidt tot een wat hogere toerekening van de lasten naar beheer en administratie. 
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     2016 2016 2015
   Werkelijk Begroot Werkelijk

% kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving: 16,6% 24,9% 20,1%

% lasten Beheer & Administratie ten opzichte van totale lasten:   18,5% 15,4% 14,6%

% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten:  62,4% 74,8% 69,9%

% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten:  70,6% 72,3% 73,3%

10.4. KENGETALLEN

Over het boekjaar 2016 zijn de volgende kengetallen van toepassing:
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11. VERANTWOORDING 
RAAD VAN TOEZICHT

De Dierenbescherming onderschrijft de principes van de 

 erkenningsregeling van het CBF en de gerelateerde Code Goed 

Bestuur van de commissie-Wijffels:

•  Een organisatie moet een scheiding aanbrengen tussen 

 besturen, uitvoeren en toezicht houden. 

•  Een organisatie moet de beschikbare middelen zo efficiënt  

en effectief mogelijk besteden. 

•  Een organisatie moet rekening houden met de verschillende 

groepen die belang hebben bij haar werk. 

Het functioneren van de organisatie en de Raad van Toezicht in 

relatie tot deze principes wordt hieronder nader toegelicht.

Directie en bestuur
In 2016 hebben zich wisselingen voorgedaan binnen de  

directie van de Dierenbescherming. Frank Dales, algemeen 

 directeur/bestuurder van de Dierenbescherming tot maart 2016, 

heeft na acht jaar een functie buiten de organisatie aanvaard. 

Vanaf mei 2016 was de nieuwe (tweehoofdige) directie op  

sterkte met Peter Verdaasdonk (algemeen directeur/bestuurder) 

en  Femke-Fleur Lamkamp (directeur bedrijfsvoering). Per  

november 2016 heeft de heer Verdaasdonk de Dierenbescherming 

vanwege privéomstandigheden verlaten. Sindsdien neemt 

mevrouw Lamkamp zijn portefeuille waar. 

De algemeen directeur/bestuurder bestuurt de Nederlandse 

 Vereniging tot Bescherming van Dieren (NVBD) en verricht werk-

zaamheden op basis van de statuten en het bestuursreglement 

NVBD waarin de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. De 

 algemeen directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het 

 strategisch beleid en het management van de organisatie, en 

 vertegenwoordigt de Dierenbescherming. De algemeen directeur/

bestuurder ontvangt een salaris dat valt binnen de richtlijnen 

van Goede Doelen Nederland (branchevereniging van goede 

 doelen). Nadere toelichting op de beloning van de directeur is te 

vinden in de Jaarrekening. 

Naast de taken die zij als algemeen directeur/bestuurder van de 

NVBD heeft, bestuurt Femke-Leur Lamkamp 38 gelieerde stichtingen, 

rekening houdend met de geldende statuten en reglementen. 

Ze had in 2016 de volgende nevenfuncties:

• voorzitter RvT bij de stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam;

•  lid Raad van Toezicht bij de Stichting Gezondheidscentra 

 Haarlemmermeer;

• lid Raad van Toezicht bij de stichting Geriant.

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT vervult de statutair vastgelegde taak van toezichthouder. 

Hierbij volgt de raad de vereniging en de gelieerde stichtingen 

kritisch en geeft zij haar goedkeuring aan plannen en verant-

woordingen. Verder houdt de raad toezicht op de algemene gang 

van zaken binnen de Dierenbescherming en het beleid van zowel 

de algemeen directeur/bestuurder, als de bestuurder van de 

 gelieerde stichtingen. De RvT staat het bestuur met advies en 

 kennis terzijde. Verder toetst zij behaalde resultaten aan het 

 voorgenomen beleid, en beleidsvoornemens op haalbaarheid  

en realiteitsgehalte. 

In 2016 bestond de RvT uit zes personen. Voor de leden van de 

RvT zijn profielen opgesteld, zodat de verschillende noodzakelijke 

expertises vertegenwoordigd zijn. Het gaat hierbij om de volgende 

vakgebieden: juridische zaken, dierinhoudelijke zaken, vastgoed, 

financiële zaken en organisatieontwikkeling. De leden van de RvT 

ontvangen geen bezoldiging; zij kunnen reis- en verblijfskosten 

declareren. 

Evaluatie verslagjaar
De RvT is in 2016 vijfmaal in vergadering bijeengekomen. Het 

bestuur van de NVBD woonde deze vergaderingen bij. De RvT 

 vergadert op meerdere locaties (afwisselend op het Service 

 Centrum dan wel in een asiel of bij een ambulancedienst) om 

 voeling met de organisatie te houden en regelmatig dierinhoude-

lijke zaken te agenderen. Daarnaast sluiten RvT-leden bij gelegen-

heid aan bij medewerkersbijeenkomsten en MT-overleg, en  

was een delegatie aangesloten bij een artikel 24-overleg (over  

de algemene gang van zaken) met de COR. Daarnaast nemen  

RvT-leden deel aan bijeenkomsten georganiseerd door Goede  

Doelen Nederland op het gebied van toezicht houden en  

(bedrijfsvoering van) filantropische organisaties. 

Begin 2016 heeft de RvT zijn eigen functioneren geëvalueerd en 

nieuwe ontwikkelpunten geformuleerd. Daarbij is tevens een 

nieuwe rolverdeling binnen de raad vastgesteld. In deze periode 

vond ook de kennismaking met, en de formele benoeming van 

nieuwe bestuurders plaats. 

De RvT heeft de start van de nieuwe regionale organisatie van 

dichtbij gevolgd en daarbij, conform de statuten, haar goedkeuring 

verleend aan de verkoop van vastgoed van de Dierenbescherming.

Als uitvloeisel van de fusie die heeft plaatsgevonden op 1 januari 2015 

zijn er ook in 2016 stichtingen onder bestuur van de Dieren-

bescherming gekomen en is een aantal organisaties zelfstandig 

geworden (ontlieerd). Een laatste groep van acht stichtingen  

heeft nog geen keuze gemaakt en is daarover met de Dieren-

bescherming in gesprek. De RvT volgt dit proces nauwlettend en 

de adviseert de bestuurder hierin waar nodig. 

De RvT heeft in 2016 meegedacht over de nieuwe missie, visie en 

strategie van de Dierenbescherming en deze goedgekeurd. De RvT 

denkt tevens met de bestuurder mee over het omgevingsveld van 

de Dierenbescherming en de positionering van de LID. De raad 

heeft zich daarnaast, samen met de bestuurder, afgelopen jaar 

opnieuw gebogen over de governance binnen de Dierenbescher-

ming. De Dierenbescherming heeft een complexe structuur, 

waarbij wijzigingen resulteren in een hoge administratieve last. 

Om deze reden is een start gemaakt met vereenvoudiging van de 

governance van de gelieerde stichtingen. In 2017 wordt dit traject 

vervolgd en afgerond. 

De raad was vertegenwoordigd in alle vergaderingen van de 

Ledenraad om geïnformeerd te blijven en mee te denken over 

agenda-onderwerpen. Tevens is de RvT met het bestuur en de 

Ledenraad in gesprek gegaan over de onderlinge rolverdeling.  

De Ledenraad bestaat sinds de fusie van 1 januari 2015 en kent 

daarmee een nog korte historie binnen de Dierenbescherming. 

Het streven is naar een optimale rolverdeling, waarbij de 
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 verschillende taken en verantwoordelijkheden zo ingevuld 

 worden, dat in gezamenlijkheid een zo groot mogelijke toe-

gevoegde waarde voor de Dierenbescherming wordt geleverd. 

Auditcommissie (AC)
De auditcommissie adviseert de RvT over financiële vraagstukken 

waaronder rapportages en effectiviteit van interne controles. 

Deze commissie bestaat uit twee RvT-leden met een financiële 

achtergrond.

In 2016 is de auditcommissie vijfmaal in vergadering bijeen-

gekomen. Het bestuur en de manager Financiën en Control 

 woonden deze vergaderingen bij, evenals, periodiek, de externe 

accountant. Voor de afsluiting van het verslagjaar 2016 is een 

nieuwe accountant (Mazars) gestart. 

Voor verantwoording over de financiële gang van zaken binnen 

de Dierenbescherming steunen de RvT en de AC met name op de 

kwartaalrapportages (forecasts) van het bestuur en een jaarlijks 

intern controleplan. 

Daarnaast keren het jaarverslag/jaarrekening (volgens de  

RJ650-richtlijn voor fondsenwervende instellingen), de meerjaren-

strategie/begroting en het jaarplan/begroting (van de NVBD, de 

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de stichtingen 

onder bestuur van de Dierenbescherming) jaarlijks terug op de 

agenda. In 2016 heeft tevens een herijking van het treasury- en 

beleggingsbeleid plaatsgevonden. De planning- en controlcyclus 

staat verder toegelicht in de paragraaf Planning en Control van 

hoofdstuk 6.4 Bedrijfsvoering.

De AC heeft centralisatie van de financiële administratie van  

de stichtingen die onder bestuur zijn gekomen, nauwlettend 

gevolgd. In het verlengde daarvan is in het kader van de 

 harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden de keuze voor een 

 pensioenverzekeraar besproken. Tot slot was uitbreiding van 

 risicomanagement binnen de Dierenbescherming aan de orde. 

Naar aanleiding van de aangekondigde wijziging van de verslag-

gevingsrichtlijn voor fondsenwervende instellingen zal dit 

 onderwerp ook in 2017 aandacht behoeven. 

Remuneratiecommissie (RC)
De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over 

profielschetsen voor, de selectie en voordracht van het bestuur  

en leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast adviseert zij over 

algemene arbeidsrechtelijke en salariële zaken. Tevens behoren de 

evaluatie en de beoordeling van het functioneren van de algemeen 

directeur/bestuurder tot het takenpakket van deze commissie. 

In 2016 heeft de remuneratiecommissie veel overleg gevoerd; 

meer dan normaal. Dit had te maken met de werving van de twee 

nieuwe directeuren. Daarnaast heeft de commissie zich bezig-

gehouden met de definitie van de rol- en portefeuilleverdeling  

en uitgebreide introductie van deze nieuwe directie binnen  

de organisatie. In november 2016 heeft het vertrek van  

Peter Verdaasdonk tevens geleid tot extra overleg van de RC. 

Belangenverstrengeling
Er zijn in 2016 geen meldingen geweest van mogelijke belangen-

verstrengeling bij een bestuurder, noch van transacties waarbij 

tegenstrijdige belangen van bestuurders, toezichthouders en/of 

externe accountants speelden of spelen die van materiële 

 betekenis zijn voor de Dierenbescherming en/of desbetreffende 

bestuurders, toezichthouders en/of externe accountant. 

Voor meer informatie over onze belanghebbenden verwijzen wij 

u naar hoofdstuk 5 Communicatie met belanghebbenden. 

Samenstelling Raad van Toezicht
RvT-leden worden benoemd door de Ledenraad en treden aan 

voor een aaneengesloten periode van maximaal vijf jaar en zijn 

eenmaal herkiesbaar. Zij treden af volgens het door de raad 

 opgestelde rooster van aftreden. Per 1 januari 2016 heeft  

Anke Boomsma de RvT verlaten en haar voorzitterschap over-

gedragen aan Peter Kasteleyn. 

Peter Kasteleyn 
Voorzitter per 1 januari 2016, voorjaar 2019, niet herkiesbaar,  

lid auditcommissie en remuneratiecommissie

Hoofdfunctie: associate partner bij de Holland Consulting Group

Nevenfunctie: voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Maatvast

Erna Pieters 
Vice-voorzitter, voorjaar 2021, niet herkiesbaar

Hoofdfunctie:  

• eigenaar/directeur “Met Recht – juridisch advies op maat”

Nevenfuncties: 

•  president-commissaris N.V. Bergkwartier,  

Maatschappij tot Stadsherstel 

• bestuurslid De Maatschappij, departement Deventer

• bestuurslid Stichting Theaterschip

• bestuurslid Stichting Club 100

• bestuurslid Stichting Living Green Oost Nederland

• lid Vereniging voor Bouwrecht 

Taco de Groot 
Lid, voorjaar 2021, niet herkiesbaar, voorzitter remuneratiecommissie

Hoofdfunctie: 

• statutair directeur, CEO van Vastned Retail NV

Nevenfunctie (tot 1 juli 2016): 

• commissaris bij Eurindustrial NV (ad interim), Amsterdam 

Dinand Ekkel 
Lid, najaar 2018, niet herkiesbaar

Hoofdfunctie: 

• lector Groene en Vitale Stad. Aeres Hogeschool Almere 

Nevenfuncties: 

• lid Raad van Toezicht Stichting Flevolandschap

• lid Raad van Advies IVN Flevoland

• lid Raad van Toezicht Stichting Natuurbeelden

Lex Vriesendorp 
Lid, voorjaar 2019, herkiesbaar, lid remuneratiecommissie

Hoofdfunctie: 

• mede-eigenaar/manager Shamrock Partners B.V. 

Nevenfuncties: 

• board member Frank’s International 

• adviseur Dita International, de Meern

Gea Keijsers 
Lid, najaar 2019, herkiesbaar, voorzitter auditcommissie

Hoofdfunctie:  

•  eigenaar Connecting the Dots Consultancy (financieel interim, 

change en project management)

Evaluatie verantwoordingsverklaring en slotwoord
Voor de verantwoordingsverklaring over 2016 is gekozen voor  

een compacte vorm, om zo de leesbaarheid te bevorderen.  

Een overzicht van de benadering van belanghebbenden van  

de Dierenbescherming is opgenomen in het Jaarverslag.  

De Raad van Toezicht is van mening dat de opzet en werking van 

de verantwoordingsverklaring en daarmee van de invulling van 

de hoofdprincipes goed zijn.

De Raad van Toezicht is, in een jaar dat opnieuw gekenmerkt 

werd door verandering, zeer erkentelijk voor de gepassioneerde 

inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers, medewerkers  

en bestuurders van de Dierenbescherming. Samen werken aan 

verbetering van het dierenwelzijn in Nederland is en blijft een 

grote uitdaging. 

De Raad van Toezicht,

Den Haag, datum nog in te vullen 

Peter Kasteleyn
Voorzitter 

Erna Pieters
Vice-voorzitter 

Dinand Ekkel
lid

Lex Vriesendorp
lid

Gea Keijsers
lid
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WAARDEVOL
Rowan Stroop, vrijwillig dierverzorger:  
“Als dieren in Nederland worden afgestaan 
of op straat belanden, worden ze opgevan
gen in een van onze asielen. Sinds mijn  
reis door India, waar honden en katten in 
zo’n situatie volledig aan hun lot worden 
overgelaten, besef ik pas écht hoe waarde
vol het is dat er een plek bestaat voor 
 dieren die alles zijn kwijtgeraakt.”
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LANDELIJKE DEKKING
Ook in uw regio zetten we ons dagelijks in voor dieren. Voor de 
 contactgegevens van onze regiokantoren, dierenambulances,  
asielen en hondenscholen kijkt u op Dierenbescherming.nl.
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