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Op de cover: dierenambulance 
ALS OUD VUIL  ACHTERGELATEN
Caroline en Klaas werken als vrijwilligers op de dieren
ambulance. In de zomer werd het stel opgeschrikt door een 
melding van een kitten die met tiewraps zat vastgebonden 
aan een hek. Caroline: “Kitty was door de politie bevrijd, wij 
haalden haar op. Ze lag in een mandje, overal zat bloed, 
 bijna alle botten in haar lijfje waren gebroken. Zó intens triest. 
Ik heb veel meegemaakt, maar niets komt in de buurt van de 
brute mishandeling van dit weerloze katje. We hadden weinig hoop 
dat Kitty erbovenop zou komen. Maar nu, na meerdere operaties is ze bijna hersteld, tegen  
alle verwachtingen in. Dit kleine vechtertje zullen we nooit meer vergeten.” 
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Na jarenlang in de gezondheidszorg te hebben gewerkt, heb ik een redelijk beeld van de mensen  
die daarin werken. Bijvoorbeeld als het gaat om de betrokkenheid. Die is zonder meer groot. Anders 
kun je dat werk eigenlijk niet goed doen. Daar komt bij dat je, als gynaecoloog, zoals ik dat jaren 
geleden was, of als verpleegkundige, voortdurend emoties moet kunnen beheersen én begeleiden. 
Van jezelf, maar zeker ook van de mensen waarmee je direct te maken hebt. Ik weet niet of het 
woord bestaat, maar ‘emotiemanagement’ in z’n puurste vorm, dat is waar het om gaat.

Deze kwaliteit vanuit een totaal andere sector kwam me meteen 

enorm van pas toen ik in het late voorjaar van 2018 het stokje 

overnam als directeur/bestuurder bij de Dierenbescherming. Wat 

ik aantrof was een bruisende, dynamische werkomgeving waarin 

mensen werken met een bovengemiddelde passie. En dan heb ik 

het niet alleen over de mensen op kantoor die vaak harder lopen 

dan van ze wordt verwacht, maar zeker ook over de mensen die 

‘buiten’ voor de dieren aan het werk zijn: in onze opvangcentra, 

op de ambulances, als inspecteur of als vrijwilliger die zich drie 

slagen in de rondte werkt en iedereen die ik nu vergeet maar wél 

bijdraagt aan een beter welzijn van dieren.

En daar komt weer voor iedereen binnen onze organisatie dat 

managen van emoties om de hoek kijken. Want, bijdragen aan 

een beter welzijn van dieren betekent dat je het gedrag van men-

sen moet proberen te veranderen. Door ze te wijzen op een meer 

verantwoorde consumptie van dierlijke producten, op een betere 

verzorging van de aan hun zorg toevertrouwde dieren. Of dat nu 

een pup is die al dan niet impulsief is aangeschaft, of een kalfje 

dat kwetsbaar is omdat het te vroeg wordt afgevoerd naar de 

 mesterij. Deze groep mensen zal zich hoe dan ook aangesproken 

voelen. Als wij dat op een respectvolle manier blijven doen, ben ik 

ervan overtuigd dat wij als Dierenbescherming stapje voor stapje 

dichter bij ons doel komen: een maatschappij waarin mens en 

dier in harmonie met elkaar samenleven.

Waar ik echter van schrok waren de heftige naweeën van de al 

voor mijn aantreden hoog opgelopen discussie over de dieren in 

de Oostvaardersplassen. Ik werd er als het ware in ondergedom-

peld en het hele instrumentarium van het emotiemanagement 

bleek van toepassing. Dat heeft wat mij betreft vooral betrekking 

op transparantie en communicatie. Geen verborgen agenda’s, 

maar open en eerlijk vertellen hoe je over zaken denkt. In het 

geval van de Oostvaardersplassen hebben we dat regelmatig en 

tijdig gedaan, maar slaagden we er niet in de emoties te tempe-

ren. En, dat geef ik toe, is het ondanks protesten en de gang naar 

de rechter ook niet gelukt om dieren te beschermen tegen de 

kogel. Sommigen buiten de Dierenbescherming waren daar  

blij mee in het belang van de dieren, anderen niet: een dossier 

zonder winnaars, maar met veel verliezers.

Een ander dossier dat de gemoederen bezighield was dat van de 

stalbranden. Ik was nog niet gewend aan mijn nieuwe werkplek 

of de camera’s stonden al op mij gericht om tekst en uitleg te 

geven bij de nieuwe aanpak van dit ook zeer beladen onderwerp. 

Gelukkig konden we hier wel duidelijk maken dat we door onze 

werkwijze weliswaar niet kunnen voorkomen dat dieren helaas 

jammerlijk in de vlammen zullen blijven omkomen, maar dat we 

er wel alles aan hadden gedaan om dat risico zoveel mogelijk te 

beperken. Met een duidelijk wensenlijstje voor de organisaties 

waarmee we in gesprek willen blijven. Want zo werken wij.

Die werkwijze heeft ook in 2018 tot fantastische resultaten  

geleid. In dit jaarverslag kunt u er uitgebreid over lezen. Of  

het nu gaat om de opvang van maar liefst 19.000 dieren in onze 

asielen, de 76.000 keer dat onze ambulances uitreden, onze 

inspecteurs die 9.000 inspecties uitvoerden. Dat het couperen  

van paardenstaarten eindelijk werd aangepakt, een houd verbod 

van dieren naar onze wens wordt doorgevoerd, we konden helpen 

bij de redding van zwanen bij de olieramp in de Rotterdamse 

haven of het kappen van snavels na jarenlang protest wordt 

 verboden. Én dat dankzij het Beter Leven keurmerk meer dan 
 dertig miljoen dieren een beter leven kregen… Ik ben  ongelofelijk 

trots op onze club! 

Co’tje Admiraal

Directeur/Bestuurder
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DIRECTIE 
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27 dieren uit vervuild huis gehaald
Na een verontrustende melding van de 
woningbouwvereniging tre een inspecteur 
van de Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming in een zwaar vervuilde 
woning een vrouw aan met haar zoon, 
dochter, diens twee kinderen en vier katten, 
vier honden, een schildpad, twee vogels, 
negentien konijnen en drie cavia’s. In 
samenwerking met andere hulpinstanties 
wordt besloten om de dieren uit huis te 
plaatsen. Twee chihuahua's en twee katten 
mogen blijven. Een medewerker van de 
Dierenbescherming zal het gezin regelma-
tig bezoeken om deze dieren in de gaten 
te houden. De overige dieren worden 
ondergebracht bij opvangcentra en vanuit 
daar herplaatst. 

Nieuwe speeltoestellen 
Dankzij een gi van Stichting Het Waardige 
Dier krijgt Dierenasiel Zuidwolde nieuwe 
speeltoestellen voor de asielhonden. 
De uitlaatweide wordt omgetoverd tot 
een prachtig speelterrein waar de honden 
dankbaar gebruik van maken.

14 nieuwe dierenambulances dankzij 
donaties en nalatenschappen
Veel dierenambulances zijn aan vervanging 
toe of erger; ze kunnen niet meer uitrijden. 
Op onze hulpvraag wordt massaal gerea-
geerd en zodoende zijn we in staat om in 
één keer veertien nieuwe dierenambulan-
ces te bestellen van alle binnengekomen 
donaties en nalatenschappen.

Goed Geld Gala
Bij het jaarlijkse Goed Geld Gala van 
de Postcode Loterij ontvangt de Dieren-
bescherming een cheque van 1,8 miljoen 
euro. Met deze gi kunnen wij dieren 
opvangen, ambulances laten rijden en 
onze inspectiedienst inzetten om dieren-
leed tegen te gaan.

Quickscan Oostvaardersplassen
Zelden liepen de emoties zo hoog op als 
het gaat om dierenleed: het lot van de grote 
grazers in de Oostvaardersplassen bij 
Lelystad (meer hierover in hoofdstuk 5). 
Een delegatie bestaande uit deskundigen 
van de Dierenbescherming, een externe 
ecoloog en dierenarts voert een quickscan 
uit om de situatie te beoordelen. De uit-
komsten hiervan delen we via onze website 
dierenbescherming.nl.

Verbod op snavelkappen
Minister Carola Schouten houdt vast aan 
het verbod op snavelkappen, het weg-
branden van het puntje van de snavel, 
voor leghennen. De sector had wederom 
om uitstel gevraagd, maar de bewindsvrouw 
gaat daar niet in mee. 2018 is daarmee 
het laatste jaar waarin de snavels van 
leghennen mogen worden ‘behandeld’. 
De Dierenbescherming knokte jarenlang 
voor een verbod. Feitelijk was het er al 
sinds 1996, maar de pluimveesector kreeg 
de gelegenheid om alternatieven te ont-
wikkelen. De onthe�ng gold aanvankelijk 
voor vijf jaar, maar werd sindsdien keer op 
keer verlengd. Nu komt daar definitief een 
einde aan.

Steeds meer dierenbuddy’s
Het gaat goed met Dierenbuddy, het 
project van de Dierenbescherming 
waarmee we mensen die de zorg voor 
hun huisdier niet zelfstandig meer kunnen 
dragen, koppelen aan vrijwillige dieren-
buddy’s die ze op regelmatige basis helpen. 
Na Utrecht, Amersfoort, Hoorn, Purmerend, 
Zaanstad en Enschede wordt het project nu 
ook uitgerold in onze hoofdstad.

Rapport ingrepen bij dieren 
overhandigd
Minister Carola Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontvangt 
uit handen van Gemma Willemsen, 
manager Programma’s & Lobby bij de 
Dierenbescherming, het rapport ‘25 jaar 
worstelen met ingrepen, hoe te stoppen 
met betwiste ingrepen in de veehouderij?’. 
In de veehouderij is verminking aan de orde 
van de dag. Wij lobbyen als nooit tevoren 
bij overheid en veehouderij om hier een 
einde aan te maken. Dit doen we onder 
meer door goede alternatieven te bieden, 
zoals beschreven in het rapport. 

28 katten vrijgelaten
Op een afgelegen boerderij in Leiden 
worden 28 katten vrijgelaten. De verwil-
derde bengels zijn gecastreerd en 
gesteriliseerd en keren nu terug in hun 
eigen leefomgeving. De beste oplossing 
voor deze dieren, aangezien socialisatie 
niet meer mogelijk is.

Honderden besmeurde zwanen uit 
het water gehaald
Op 23 juni botst een tankschip tegen een 
steiger in de Petroleumhaven bij Rotterdam, 
waarna honderden zwanen besmeurd raken 
met olie. Er komt een grote reddingsopera-
tie op touw, waarbij een noodhospitaal 
wordt opgezet. Hier worden de zwanen 
gewassen en mogen ze in alle rust 
herstellen. Reddingsboten van de brand-
weer gaan dagen aaneen het water op om 
de dieren te vangen. Ook medewerkers van 
de dierenambulances varen mee om 
besmeurde vogels uit het water te halen.

Na een lange dag gaat vrijwilliger 
Will bij de zwanen zitten. Een van 
de dieren maakt een bijzonder gebaar.

januari

februari

maart
Onthulling eerste hittebord E�eling
Het eerste hittebord van het jaar wordt 
onthuld in de Eeling. De Dierenbescher-
ming ontwikkelde het bord om te voorko-
men dat mensen hun hond bij warm weer 
in de auto achterlaten. De temperatuur in 
een stilstaande wagen kan bij zonnig weer 
oplopen tot 50˚C. De ramen op een kier 
zetten of in de schaduw parkeren hee 
weinig tot geen e¨ect. Jaarlijks worden er 
zodoende nog altijd tientallen oververhitte 
dieren uit auto’s bevrijd, helaas is het voor 
sommige dan al te laat. 

Meer happy konijnen
Uit onderzoek blijkt dat in ons land minder 
konijnen solitair worden gehouden. De 
meeste konijnenbezitters hebben het beste 
met hun dier voor, maar blijken niet te 
weten dat konijnen een soortgenootje 
nodig hebben om gelukkig te zijn. De 
Dierenbescherming startte in 2017 het 
project Happy Konijn, dat draait om 
verbeterpunten waarmee de dieren een 
fijner leven krijgen. Met succes, zo blijkt nu.

Mei

JUNI

April
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Palingleed aan banden
Per 1 juli wordt in de Wet dieren vastge-
legd dat wild gevangen en gekweekte 
paling voorafgaand aan het doden moet 
worden bedwelmd. De Dierenbescherming 
hee� hier jarenlang voor gestreden. Op ons 
aandringen wordt geen uitzondering 
gemaakt voor kleine, ambachtelijke 
palingrokerijen en moeten ook zij voldoen 
aan de verplichte bedwelming. De paling 
wordt zodoende een langzame, zeer 
pijnlijke dood bespaard.

Katje Mulan na zeven jaar 
zwerven herenigd
Onze dierenambulance tre� het graat-
magere poesje Mulan aan op de Ginkelse 
Heide bij Ede. Na massale media-aandacht, 
meldt zich een vriendin van het inmiddels 
aan MS overleden baasje (35). De ouders 
van de vrouw laten de Dierenbescherming 
weten zich met alle liefde over Mulan te 
willen ontfermen. 

6.590 kilo strandafval verzameld
Jaarlijks sterven ongeveer één miljoen 
zeedieren ten gevolge van afval. Ze raken 
verstrikt in netten en touwen en verdrinken 
of sterven van de honger met een buik vol 
plastic. Stichting De Noordzee organiseert 
daarom jaarlijks de schoonmaakactie de 
Beach Cleanup Tour, waarbij duizenden 
kilo’s afval langs de Noordzeekust wordt 
verzameld. Ook een twintigtal dierenbescher-
mers gaat dit jaar weer de stranden op. 
In vij�ien dagen tijd worden onder meer 
14.696 sigarettenpeuken en 4.896 ballon-
resten en 11.163 kilo afval weggehaald.

Onverwachte hereniging
Dertien dagen was ze vermist: Coda, een 
tien maanden oude kruising Duitse 
Herder/Labrador. Haar baasjes waren erg 
bezorgd en kamden de omgeving uit. Ze 
vreesden dat ze hun geliefde hond nooit 
meer zouden vinden. Tot er bij Dierenambu-
lance Midden-Nederland een melding 
binnenkomt van iemand die een bla�ende 
hond hee� gespot op een verlaten eilandje 
bij de Pampushaven. Medewerkers van de 
dierenambulance gaan erop af en weten 
haar te vangen. Na een bezoek aan de 
dierenarts kan Coda weer worden herenigd 
met haar dolblije baasjes. 

Meer begrip voor de vis
“We willen vooral laten zien dat vissen 
fascinerende wezens zijn,” aldus directeur 
van de Dierenbescherming Co’tje Admiraal 
tijdens de o�ciële opening van de open-
luchtexpositie Vissen boven water bij de 
Stopera in Amsterdam. Helaas wordt in 
onze wetgeving amper rekening gehouden 
met het welzijn van deze dieren. De Dieren-
bescherming wil dat er meer begrip en 
aandacht komt voor vissen en de fascine-
rende wezens die ze zijn. De expositie in 
Amsterdam is daartoe een aanzet.

Wetsvoorstel zelfstandig 
houdverbod een feit
De Dierenbescherming hee� er jaren voor 
geknokt, vaak aandacht voor gevraagd, 
zelfs enquêtes georganiseerd om de 
politiek te overtuigen dat er brede steun 
is voor de zwaarste straf: een zelfstandig 
houdverbod voor dierenmishandelaars. 
Nu wordt bekend dat het wetsvoorstel voor 
een houdverbod van maximaal tien jaar er 
komt. Dit biedt een rechter niet alleen de 
mogelijkheid om dierenkwellers strenger 
te stra�en en dierenleed te voorkomen, de 
overheid gee� hiermee ook een duidelijk 
signaal af dat zij mishandeling en verwaar-
lozing van dieren onacceptabel vindt. 

Stappen tegen malafide 
hondenhandel
In het televisieprogramma Undercover in 
Nederland wordt de malafide hondenhan-
del aan de kaak gesteld. Gedupeerde 
kopers van een zieke pup komen aan het 
woord en handelaren worden geconfron-
teerd met hun illegale praktijken. Eind 2016 
startte de Dierenbescherming de petitie 
Stop foute puppyhandel, waarmee we 
pleitten voor betere wetgeving. Nu kondigt 
minister Carola Schouten aan met een 
‘witte lijst’ van goede fokkers te komen. Zo 
checken potentiële hondenbezitters of ze 
met een betrouwbare fokker te maken 
hebben. Daarnaast kondigt de minister een 
verplicht paspoort aan en verbeterde 
registratie van honden.

Minister Schouten bezoekt asiel
Minister Carola Schouten brengt op 
4 oktober, Werelddierendag, een bezoek 
aan Dierenopvangcentrum Vlaardingen. 
Onze directeur, Co’tje Admiraal, gee� haar 
met medewerkers van het asiel een kijkje 
achter de schermen. Ook een ontmoeting 
met Bob is onderdeel van het programma. 
Het hondje werd compleet vervilt aangetrof-
fen en kon nauwelijks nog lopen door het 
gewicht van zijn vacht. Vrijwilligers van de 
dierenambulance brachten Bob naar het 
asiel. Na een ingrijpende knip- en scheer-
beurt onder narcose, kan Bob nu weer 
hond zijn. “Ik ben onder de indruk van het 
mooie werk dat jullie hier verzetten, 
fantastisch,” aldus de minister.

Website van het jaar
Ikzoekbaas.nl wordt voor de tweede keer 
op rij uitgeroepen tot Beste website van het 
Jaar in de categorie Goede doelen. Wat 
begon als een klein hoekje op onze 
website is uitgegroeid tot een volwaardige 
matchmaker tussen baas en asieldier. Het 
platform trekt zo’n 150.000 bezoekers per 
maand en jaarlijks worden er duizenden 
asieldieren succesvol geplaatst. Website 
van het Jaar is de grootste online publieks-
prijs van ons land. Er werd beoordeeld op 
inhoud, navigatie, design en aanbevelings-
intentie. Op al die onderdelen krijgt 
ikzoekbaas.nl het hoogste cijfer. 

Einde couperen paardenstaarten 
in zicht
Ondanks dat couperen sinds 2001 ver-
boden is, mochten paarden met gecou-
peerde staarten nog wel verschijnen op 
keuringen en tentoonstellingen. Fokkers 
negeerden massaal de regelgeving en 
kozen een ontsnappingsroute door hun 
dieren in het buitenland te laten couperen. 
Minister Carola Schouten diende een 
wetswijziging in die deze pijnlijke, zinloze 
ingreep moet uitbannen. De door de Kamer 
breed gedragen wijziging zal naar verwach-
ting ingaan op 1 januari 2020.

Dierenbescherming steunt 
Vuurwerkmanifest
Voor de meeste dieren is de periode rond-
om de jaarwisseling angstig en stressvol. 
Knallen, lichte�ecten en gillende keuken-
meiden: bij ons vergroot het misschien de 
feestvreugde, maar bij dieren komt het 
snoeihard binnen. De Dierenbescherming 
sluit zich daarom aan bij het landelijke 
Vuurwerkmanifest en verspreidt een raam-
sticker voor huisdierbezitters met de tekst 
‘Vuurwerkvrij, iedereen blij’.

Oktober

juli

augustus november

december

september

wet Dieren 
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4.1.  DRIE KERNTAKEN 

Het is onze missie om het welzijn van dieren zo optimaal moge-

lijk te bevorderen. We geloven dat werken aan dierenwelzijn niet 

alleen ten goede komt aan dieren, maar ook aan mensen en daar-

mee aan de maatschappij als geheel. Ons werk is in de volgende 

drie kerntaken opgesplitst:

Redden
In de ruim anderhalve eeuw dat de Dierenbescherming bestaat, 

heeft de noodhulp aan dieren altijd een sleutelrol vervuld. Onze 

dierenambulances vervoeren jaarlijks tienduizenden gewonde en 

zwervende dieren naar de asielen of naar een dierenarts wanneer 

medische hulp nodig is. Om dierenleed te voorkomen, zetten  

we in op preventieve dierenhulp, gericht op het verbeteren van  

de leefomstandigheden van de dieren bij de eigenaar wanneer  

de verzorging mis dreigt te gaan. Bij dierenmishandeling of  

-verwaarlozing wordt onze Landelijke Inspectiedienst Dieren-

bescherming (LID) ingeschakeld.

Opvangen
In onze asielen worden dieren opgevangen die op straat zijn aan-

getroffen, maar ook dieren die door omstandigheden niet meer 

door hun eigenaar kunnen worden verzorgd. Naast medische 

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

training, kunnen ze rekenen op de liefdevolle verzorging van onze 

medewerkers en vrijwilligers. 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 onder-

dak en verzorging te bieden, maar ook door ze een stem te geven. 

Onder de noemer ‘beïnvloeding’ proberen we het bedrijfsleven, 

overheid, politiek en andere maatschappelijke organisaties te 

bewegen om een diervriendelijker samenleving te bewerkstelligen. 

Met voorlichting, onder andere via social media en educatie  

creëren we bewustzijn en stimuleren we consumenten en huis-

dierbezitters 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.

4.2.  INVULLING AAN ONZE MISSIE

In 2016 hebben directie en management de strategie voor de  

periode 2016 tot en met 2020 uitgewerkt en vastgesteld. Deze  

strategie is samengevat in de volgende zeven prioriteiten:

1. De basis op orde
Allereerst willen we onze basis verder op orde krijgen. We richten 

ons hierbij op:

a.  de primaire processen in regio’s en op locaties (preventie,  

asielen en vervoer);

b. de primaire processen beïnvloeding, beleid en handhaving;

c.  de ondersteunende processen rond administratievoering,  

het ‘in control’ zijn en de versterking van de marketing-

competenties;

d. de processen rond en rolduidelijkheid in onze governance.

Dankzij intensivering van de samenwerking tussen de vier regio-

managers, hebben de regio’s in 2018 meer kennis en positieve 

praktijkervaringen uitgewisseld en waar mogelijk processen 

geüniformeerd. Dat heeft onder meer geresulteerd in de ontwik-

keling van één landelijk format voor de regionale jaarplannen. 

Door op uniforme wijze hun ambities vast te leggen, kunnen de 

regio’s deze gemakkelijker afstemmen op het landelijke beleid. 

In het ontwikkeltraject zijn tevens bestaande ambities kritisch 

tegen het licht gehouden en dat heeft geleid tot scherpere keuzes. 

Het format voor de regio’s is in 2018 geïmplementeerd. Ook werd 

er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een jaarplanformat 

voor opvangcentra, dierenambulances en andere activiteiten.

Een intern product dat in 2018 vanuit de regio Noordwest werd 

verspreid, is de regionale gemeentelijke analyse; een database 

met de contractuele afspraken met gemeenten en samen-

werkingspartners. Dit geeft de Dierenbescherming meer grip  

in haar rol als regisseur op de dierenhulpketen.

Kennisuitwisseling vond ook plaats op het gebied van preventie,  

bijvoorbeeld over tot stand gebrachte contacten met hulp-  

en dienstverleners die bij mensen ‘achter de voordeur’ komen. 

Preventie medewerkers uit alle regio’s volgen gezamenlijk 

 ver diepingscursussen over het sociaal domein. Binnen  

regio’s en vanuit het Service Centrum in Den Haag wisten 

 preventie en andere disciplines elkaar steeds vaker te vinden.  

Het doel van de Dierenbescherming is een diervriendelijke maatschappij waarin mensen en dieren  
in harmonie met elkaar leven. Dieren behoren met respect te worden behandeld als zelfstandige 
wezens met  gevoel en bewustzijn. Hun eigenwaarde staat voorop, los van de nutswaarde die ze 
voor mensen bezitten. Met een achterban van 160.000 leden, donateurs en vrijwilligers zijn we de 
grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van dieren.

4. DIT ZIJN WIJ 

Asielwerk
TERNAUWERNOOD GERED 
Kitten Smoezel kon net op tijd uit een enorme 
vuilnisberg van een afvalcentrale worden 
geplukt, anders was hij onherroepelijk in de 
perscontainer beland. Het doodsbange katje 
werd opgehaald door de dierenambulance, 
waarna Marga van Veen, werkzaam bij Dieren
tehuis Alkmaar, hem liefdevol onder haar hoede 
nam. Bij haar transformeerde het schuwe, 
doodsbange bolletje in een ondeugend katje 
vol  zelfvertrouwen. Zes weken later was 
 Smoezel sterk genoeg voor een nieuw avon
tuur en vond hij een thuis bij niemand minder 
dan zijn redder bij de afvalcentrale. 
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Dierenambulance
OMVANGRIJKE 
 REDDINGSOPERATIE
In de zomer werden ruim tweehonderd  
met olie besmeurde zwanen uit het water 
gehaald. Iris van Zeijl, coördinator dieren
ambulance was betrokken bij de reddings
operatie: “Bij de eerste melding zou het om 
enkele zwanen gaan, maar al snel bleken 
er honderden dieren in gevaar. Ze waren 
naar de Petroleumhaven bij Rotterdam 
gekomen om te ruien. Instinctief probeer
den ze hun veren schoon te likken waarbij 
ze de olie binnenkregen. We moesten ze 
zo snel mogelijk vangen en schoonmaken. 
De olie bleek echter extreem giftig, dus we 
mochten alleen in speciale pakken het 
water op. Onze dierenambulances reden 
ondertussen continu heen en weer om de 
zwanen naar de noodopvang te brengen.” 
De herstelde zwanen werden niet lang 
daarna op verschillende plekken losgelaten. 
De laatste groep gleed bij Numansdorp het 
water in. Voor Iris en alle andere betrokke
nen de afsluiting van een intense periode. 

Het project  Dierenbuddy, actief in twee regio’s, is in een derde 

regio voor bereid voor implementatie in 2019.

In 2018 hebben nog meer dierenopvangcentra en -ambulances 

van de Dierenbescherming het Keurmerk Opvang en Keurmerk  

Diervervoer aangevraagd en behaald. De rode draad van eerst-

genoemde keurmerk is een professioneel niveau van dierenwel-

zijn in bedrijfsvoering. Het Keurmerk Diervervoer maakt 

zichtbaar dat een vervoersdienst (veelal dierenambulance-organi-

saties) professioneel en met het juiste materieel werkt om gezel-

schapsdieren en in het wild levende dieren (in nood) te vervoeren. 

De vrijwilligersadministratie is dit jaar centraal gedigitaliseerd 

en geïntegreerd in de personeelsadministratie. Zodoende hebben 

we als organisatie meer inzicht in ons vrijwilligersbestand  

en kunnen we beter en gerichter communiceren met onze  

vrijwilligers. Met de centrale vrijwilligersadministratie is ook  

de Vrijwilligersportal in gebruik genomen. Op deze webpagina  

kunnen vrijwilligers zelf hun gegevens bijhouden zodat we altijd 

beschikken over een up-to-date administratie.

2. Dierinhoudelijk prioriteiten
In 2018 hebben we meer de nadruk gelegd op onze preventieve 

activiteiten. Zo hebben we contacten gelegd met sociale wijk-

teams, die de weg weten te vinden naar onze Landelijke Helpdesk 

Hulpverleners, wat heeft geresulteerd in meer hulpvragen en 

 dieren die zijn gered/geholpen. Ons team van vrijwillig dier- 

sociaal medewerkers die deze hulpvragen oppakken, is uitgebreid 

om de meldingen aan te kunnen. Door middel van de Signalen-

kaart Dierenwelzijn is voor hulpverleners inzichtelijk gemaakt 

wat te doen in situaties waarbij dieren zijn betrokken.

Verder is er meer capaciteit gekomen voor de veehouderij, 

 ontwikkeling van het Beter Leven keurmerk en onze inzet voor 

betere handelscontracten op Europees niveau. Dat heeft geleid 

tot meer interactie met de deelnemers van het keurmerk, het  

versneld uitwerken van criteria en een betere processturing van 

het programma Beter Leven keurmerk. Voor Veehouderij hebben 

we meer de link kunnen leggen met communicatie en zodoende 

krijgt de pluimveesector meer aandacht. In het EU-handels-

verdrag met Mexico is in 2018 voor het eerst een hoofdstuk  

voor dierenwelzijn opgenomen. 

3. Landelijke dekking, regionaal/lokale focus, 
differentiatie in de locaties
In 2018 is gewerkt aan de interactie tussen de dierenopvangcentra 

en -ambulances. Dit maakte het mogelijk om nóg meer dieren 

vanuit de verschillende locaties uit te wisselen waarmee de 

 plaatsbaarheid van de dieren werd vergroot. Ook heeft de Dieren-

bescherming met veel partijen samenwerkingsafspraken vastgelegd. 

Hierdoor worden de krachten gebundeld en kunnen we gezamenlijk 

nog meer doen aan de verbetering van het dierenwelzijn. 

4. Moderne manieren van binden, boeien en oogsten
Bij de Dierenbescherming waren in 2018 zo’n 16.875 vrijwilligers 

actief. Zij zijn essentieel voor het realiseren van beter dieren-

welzijn en daarom heel belangrijk voor ons. We blijven aandacht 

hebben voor onze vrijwilligers en personeelsleden door op ver-

schillende momenten stil te staan bij hun belangeloze inzet. Zo 

werden vrijwilligers begin 2018 bedankt middels een filmpje, is er 

jaarlijks een moment van aandacht op nationale Vrijwilligersdag 

en ontvangen zowel vrijwilligers als personeelsleden een blijk 

van waardering rondom de kerstdagen. 

De werving van nieuwe medewerkers is gedigitaliseerd middels 

een Sollicitatie-Self-Service methodiek. Hiermee is niet alleen 

 solliciteren makkelijker, maar hebben we als organisatie ook 

beter overzicht van de aanmeldingen zodat er sneller opvolging 

kan worden gegeven aan de interesse van potentieel nieuwe 

 personeelsleden en vrijwilligers. In combinatie met de centrale 

vrijwilligersadministratie kunnen we nu goed monitoren wat 

onze instroom-doorstroom-uitstroom cyclus is zodat we hier 
 rekening mee kunnen houden en tijdig op zoek kunnen naar 

nieuwe medewerkers. 

5. Dierenbescherming digitaal
De Dierenbescherming is succesvol binnen de online en sociale 

media-kanalen. Een aantal wapenfeiten in 2018:

•  Asieldierenwebsite ikzoekbaas.nl wint voor het tweede jaar op 

rij de titel Website van het Jaar.

•  In categorie non-profit van de Digital Buzz Winners behalen we 

de negende plek.

•  Op alle social media kanalen worden ruim 5.000 berichten 

gepost, waarmee de Dierenbescherming 103 miljoen impressies 

behaalt.

•  Er worden twee nieuwe websites toegevoegd aan het domein 

van de Dierenbescherming; Wildopvang Krommenie en 

 Dierenambulance de Heuvelrug.

•  Ruim twee miljoen unieke personen bezoeken onze corporate 

website en die van asielen, dierenambulances, hondenscholen 

en wildopvangen.

•  De organische vindbaarheid en de positie in de zoekmachines 

zijn optimaal. We blijven daar actief aan werken middels 

 nieuwe SEO-tools (Search Engine Optimalisation). Er zijn verdere 

stappen gezet voor een nieuw CRM-systeem (Customer 

 Relation ship Management) Fenix, inclusief collecte-portal. 

•  Het crowdfundplatform voordierenbescherming.nl wordt 

gelanceerd en de eerste acties worden uitgezet. 

•  De website mijndieriszoek.nl wordt nog gebruiksvriendelijker. 

Vermiste huisdieren kunnen zodoende sneller met hun baasjes 

worden herenigen.

•  Dankzij het platform Videown is het makkelijker om ons 

 reddingswerk visueel te maken middels korte video’s en te 

delen via de online kanalen. Het verhaal van de vervilte hond 

Bob ging viral met ruim 100.000 views op Facebook.

6. De regie-organisatie op de keten zijn
De Dierenbescherming werkt constructief samen met ketenpart-

ners. Niemand is een concurrent, iedereen die ambitie heeft met 
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dierenwelzijn wordt gezien als partner. Wij willen meer leidend 

zijn in het maatschappelijk debat, veranderen hoe er met dieren 

wordt omgegaan en onze invloed daadwerkelijk vertaald zien  

in wet- en regelgeving, zowel op lokaal, regionaal en met name 

landelijk en ook Europees niveau. Door onze kennis, het net-

werken, voeren van de dialoog, beïnvloeden en innovaties als het 

Beter Leven keurmerk en de Dierenbeschermingscentra hebben 

wij een goede positie verkregen die we verder willen uitbouwen. 

Het Beter Leven keurmerk is inmiddels dusdanig ingeburgerd  

dat we merken dat deelnemers en betrokken brancheorganisaties 

onze boodschap delen. Dit scheelt ons capaciteit, terwijl de bood-

schap evengoed overkomt. 

Het voeren van een landelijk dekkende professionele regie in de 

dierenhulpketen is een vorm die nader uitgewerkt wordt. In dat 

kader streeft de Dierenbescherming naar het behalen van het 

Keurmerk Opvang en Keurmerk Diervervoer voor de locaties die 

zich hiervoor inzetten en de al uitgereikte Keurmerken behouden.

In 2017 stelden we het scenario ‘Beïnvloeding’ vast. Met ingang 

van 2018 zetten we meer interne capaciteit op het EU-dossier.  

We bewerkstelligen dat de Dierenpolitie een pilot start om  

de samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dieren-

bescherming te verbeteren. 

Voor in het wild levende dieren levert de Dierenbescherming in 

de provincie Zuid Holland en de gemeente Rijswijk vrijwilligers 

voor het uitvoeren van diervriendelijke, arbeidsintensieve 

Preventie 
TIJDIG SIGNALEREN  
VAN PROBLEMEN
Coördinator preventie Pamela Zaat (links) 
en Jonathan Urbiztondo, vrijwillig dier 
sociaal medewerker bij het preventieteam 
van de Dierenbescherming (rechts):  
“Ik bezocht een  mevrouw, haar hond was 
ernstig ziek. Ze voelde zich bezwaard dat 
ze me geen koffie kon aanbieden, daar had 
ze geen geld voor. Ik legde haar uit dat ik 
nooit oordeel, ik ben er om hulp te bieden. 
Via een noodfonds hebben we de hond 
 medisch kunnen begeleiden. Hem daar 
weghalen is nooit een optie geweest. Die 
twee waren zó aan elkaar verknocht. Inmid
dels is de hond weer gezond, en onder
steunen wij die mevrouw nog steeds bij  
de verzorging. Dat is mooi.”

 alternatieven. Op deze manier stappen we niet als organisatie in 

de uitvoering, maar dragen we diervriendelijke alternatieven én 

mensen voor die uitvoering aan. Met betrekking tot de Oostvaar-

dersplassen hebben we onze inzet afgestemd met andere partijen 

die voor het natuurlijk beheer opkomen. Zo kon dubbel werk en 

tijdrovende inzet worden voorkomen.

7. Vergroten van de inkomsten uit de zakelijke markt
In relatie tot de particuliere markt haalt de Dierenbescherming  

uit de zakelijke markt op dit moment betrekkelijk weinig baten. 

Ambitie is dat een groter deel van de inkomsten wordt verworven 

bij zakelijke relaties. Om dit te realiseren zoeken we naar de meest 

effectieve manier om de zakelijke markt te benaderen. Dit doel ver-

sterkt niet alleen de bedrijfsvoering van de organisatie, maar leidt 

idealiter ook tot het omarmen van dierenwelzijn door bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties. Veelal voldoen initiatieven in 

deze markt niet aan de strikte gedragsregels die binnen de Dieren-

bescherming worden gesteld met betrekking tot dierenwelzijn.

In 2018 ontving de Dierenbescherming van veel bedrijven 

 donaties en het aantal sponsorpartners werd uitgebreid met 

onder andere Topbloemen en Greenchoice. Giften, sponsoring en 

acties van bedrijven resulteerden in zo’n € 250.000. Dit is een 

mooi bedrag, maar we zetten in op een duidelijke vergroting van 

de bijdragen uit en betrokkenheid van de zakelijke markt. Hoe we 

onze samenwerking met het bedrijfsleven kunnen versterken

en welk zakelijk segment bij de Dierenbescherming past, wordt 

in het nieuwe meerjarenbeleid verder uitgewerkt.

De drie maanden durende kittencampagne #Geefommij zorgt voor 
een enorm buzz en bereikt dertien miljoen mensen op Facebook. 
De reddingsactie van Kitty – een jong katje dat in juli met tiewraps 
aan een hek werd vastgebonden en achtergelaten (zie pagina twee) 
– gaat viral via social media. Dit levert niet alleen tienduizenden 
bemoedigende berichten op, maar ook voldoende donaties om alle 
medische behandelingen van Kitty te betalen. 

De #helponsredden campagne rondom dierendag in oktober 
bereikt op Facebook 3,7 miljoen mensen. Dankzij onze actieve 
online achterban worden we op de valreep van 2018 verblijd met 
een nominatie voor de Ster Gouden Loeki voor onze tvspot over de 
redding van hond Binck. We zijn trots dat deze spot, gemaakt met 
een beperkt budget en heel veel belangeloze medewerking, zich 
mag meten met ‘de grote jongens’ in de reclamewereld. Alleen al de 
nominatie is een fantastische erkenning voor de makers van de spot, 
die we uiteraard van harte ondersteunen. Daarnaast voelen we het 
als blijk van waardering voor alle dierenbeschermers die dag en 
nacht klaarstaan voor dieren in nood.

CAMPAGNE #GEEFOMMIJ BEREIKT  
13 MILJOEN MENSEN OP FACEBOOK

NOMINATIE GOUDEN LOEKI

Mei tot en met juli

December

GEEF 
OM 
MIJ

Elke zomer vangt de Dierenbescherming 3.000 
verwaarloosde, gedumpte of gewonde kittens op. 
Dit kan niet zonder jouw hulp!

SMS KITTEN NAAR 4333 € 3,- per bericht
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5. RESULTATEN 

5.1. HULP AAN DIEREN

Keten van dierenhulp
Waar mogelijk werkt de Dierenbescherming samen met andere 

partijen. Door breder te kijken dan onze eigen organisatie, wor-

den krachten gebundeld en kunnen we meer bereiken voor de 

dieren dan alleen. Zo gaan we samenwerkingsvormen aan met 

sociale wijkteams (humane hulpverlening), trekken we gezamen-

lijk op naar gemeenten om dierenwelzijn op de kaart te zetten, 

hebben we zitting in het bestuur van Fauna Beheereenheden en 

in voor komende gevallen ondersteunen we partijen financieel. 

Regierol
Gemeenten geven steeds vaker te kennen graag met één partij 

een contract af te sluiten en te overleggen. Het is een efficiënte, 

aantrekkelijke oplossing om in alle dierennoodhulp te voorzien. 

Ook vanuit het ketenprincipe van dierenhulp dat de Dieren-

bescherming hanteert, biedt dit voordelen. Daar waar dat van 

 toegevoegde waarde voor het dierenwelzijn is en alle uitvoerende 

partijen ook een meerwaarde zien, is de Dierenbescherming 

 hierover in overleg getreden. 

Preventieve dierenhulpverlening
We hebben voor sociale hulpverleners een Signalenkaart ont-

wikkeld en breed verspreid naar alle sociale wijk- en buurtteams 

binnen tachtig gemeenten. Deze kaart biedt handvatten hoe 

 dierenverwaarlozing en -mishandeling te herkennen en wat te 

doen. Er zijn zeven nieuwe vrijwilligers geworven, dier-sociaal 

medewerkers, die ingezet kunnen worden bij hulpvragen die bij 

de Dierenbescherming binnenkomen.

Er zijn in 2018 presentaties gegeven over preventie en de rol van 

de Dierenbescherming o.a. bij de managers sociaal domein van 

negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, zeventig maatschap-

pelijk werkers van de gebiedsteams in de gemeente Hoorn en 

GGD teams in Kennemerland en Hollands Noorden. De Signalen-

kaart wordt opgenomen in hun handboek.

Zorginstellingen in Utrecht en Amsterdam, waar beschermd 

wonen wordt aangeboden, hebben geadviseerd en meegewerkt 

aan het formuleren van een huisdierenbeleid voor de bewoners/

cliënten.

Dagelijks komen zorgprofessionals van onder meer GGZ, 
 Kinderbescherming en Thuiszorg ‘achter de voordeur’ bij 
mensen die hulp nodig hebben. Door tijdig te signaleren wat er 
mis is, kunnen zij voorkomen dat een situatie uit de hand loopt, 
óók voor dieren. Sociale hulpverleners doen hierbij steeds vaker 
een beroep op de Dierenbescherming. Problemen staan 
tenslotte  zelden op zichzelf. Vaak gaat er iets anders achter 
schuil, zoals het verlies van een dierbare, echtscheiding of 
geldzorgen. Met vroegtijdig signaleren kan de levenssituatie voor 
zowel dier als mens worden verbeterd. Het werk van onze 
preventiecoör dinatoren en vrijwillige dier sociaal medewerkers 
(zie pagina 17) is dan ook geen soloactiviteit, er wordt altijd 
integraal samen gewerkt met andere hulpverleningsinstanties.

SAMENWERKENDE HULPINSTANTIES

Dierenbuddy 
HULP AAN MENS EN DIER
Djouke Reitsma, coördinator van Dierenbuddy 
in Utrecht: “Kwetsbare ouderen blijven door 
de veranderende zorg in Nederland langer 
zelfstandig wonen, vaak noodgedwongen.  
Ze zijn dan aangewezen op thuishulp. Wij 
staan klaar om ze te helpen bij de dagelijkse 
zorg voor de dieren, zodat ze zo lang mogelijk 
samen kunnen blijven.” 
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Gehoorzame Huishond
TRAINING OP MAAT
Toen Barbara Smits met haar hond op puppy
cursus ging, raakte ze zo enthousiast dat ze 
zich aanmeldde als vrijwillig trainer bij de 
Gehoorzame Huishond. Inmiddels heeft ze 
haar opleiding afgerond en geeft ze les aan de 
puppygroep in Ridderkerk. Barbara: “Wat me 
het meest heeft verrast is hoe kleine gebeurte
nissen een enorme impact op een hond kun
nen hebben. En hoe snel het dus fout kan 
gaan. Het uitgangspunt van de Gehoorzame 
Huishond is dat we positief trainen en dieren 
belonen voor gewenst gedrag. We bieden les
sen op maat en kijken altijd naar de individuele 
behoeften van het dier.”

Dierenbuddy
In 2018 is Dierenbuddy opgestart in de gemeenten Amsterdam en 

Hoorn. In onze hoofdstad werden meer dan dertig vrijwilligers 

geworven en er zijn acht cliënten werkzaam. Er is een uniforme 

Facebookpagina ontworpen voor de zes gemeenten waar Dieren-

buddy actief is. Ook werd in 2018 een vernieuwd Handboek Dieren-

buddy verspreid onder alle aangesloten vrijwilligers. Dit is een 

naslagwerk met veel informatie over het project in het algemeen 

en verzorging en gedrag van veel huisdiersoorten in het bijzonder. 

Gehoorzame Huishond-scholen
De Gehoorzame Huishond-scholen van de Dierenbescherming 

bevorderen dierenwelzijn met een trainingsmethode waarbij 

 cursisten leren herkennen wat hun dier nodig heeft. Per baas-

hond combinatie bekijken we welke oefenmethode het beste 

werkt. De Dierenbescherming leidt haar eigen hondentrainers 

op. Zij worden geschoold volgens de laatste inzichten op het 

gebied van trainingsmethoden. 

De Gehoorzame Huishond in cijfers in 2018

Aantal scholen: 9, verspreid over de 4 regio’s
Aantal verkochte cursussen: 1156

Bemiddeling
Met RVO.nl (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder-

deel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft de Dierenbescher-

ming de afspraak om honden die in beslag of bewaring zijn geno-

men over te nemen en te herplaatsen nadat zij door justitie zijn 

vrijgegeven. In 2018 ging het in totaal om 229 dieren. Hiervoor 

werken wij samen met 22 opvangcentra. Voor circa 75% van de 

honden vonden we binnen een maand een nieuw thuis. In bijna 

alle gevallen gaat het om moeilijker te plaatsen dieren en daar-

mee veel werk. Desondanks worden er goede resultaten geboekt.

Jaar   Aantal honden bemiddeld

2014   248
2015   250
2016   162
2017   175
2018   229

Helpdesk Hulpverleners
De Dierenbescherming is al vijf jaar via een speciaal loket bereikbaar 

voor hulp- en diensthulpverleners uit het sociale domein. Zij kun-

nen bij ons terecht voor overleg en advies zodra ze bij de uitvoering 

van hun werkzaamheden worden geconfronteerd met verstoord 

 dierenwelzijn. De Helpdesk Hulpverleners heeft nauw contact  

met de preventieafdelingen van de vier regio’s van de Dieren-

bescherming en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. 

Sinds 2016 wordt het aantal contactverzoeken bijgehouden. Door 

de verspreiding van onze Signalenkaart dierenmishandeling/ver-

waarlozing voor hulpverleners stijgt het aantal contactverzoeken.

Jaar  Aantal contactverzoeken van hulpverleners

2016   69
2017   146
2018   182

CIJFERS VERVOER

66.000 
dieren geholpen

133.000  
telefoontjes

 70.000 
ritten

 114 
dierenambulances, 

 dierentransporters en  
Animal Rescue Vehicles

CIJFERS OPVANG

Honden Katten  Knaagdieren 
en konijnen

Overige  
dieren

3.655

43% 64% 72% 35%

11.678 3.644 1.190
Opgevangen dieren in onze asielen

Geplaatste dieren bij een baasje
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5.2.  LANDELIJKE INSPECTIEDIENST 
DIERENBESCHERMING

In 1986 werd de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dieren-

bescherming (LID) opgericht. De LID is samen met de politie 

 verantwoordelijk voor de handhaving op het gebied van gezel-

schapsdieren. Daarnaast is er een verdeling gemaakt met de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met betrekking 

tot de hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij de LID 

in beginsel verantwoordelijk is voor kleine aantallen gehouden 

paarden, pony’s, ezels, kippen en overig pluimvee.

De LID zet zich in om naleving van wetgeving gericht op dieren-

welzijn te bevorderen. Onze districtsinspecteurs maken hiertoe 

gebruik van de door de overheid toegekende opsporings- en toe-

zichthoudende bevoegdheden. Zij doen bijvoorbeeld controles bij 

bedrijfsmatige houders van gezelschapsdieren (dierenwinkels, 

fokkers, handelaren). Daarnaast voeren zij inspecties uit naar 

aanleiding van meldingen of signalen uit hun netwerk. 

Wanneer een inspecteur overtredingen vaststelt, zal hij of zij  

de situatie voor het dier met de inzet van bestuurs- of strafrecht 

proberen te verbeteren. De eigenaar kan bijvoorbeeld worden 

gedwongen om een dierenarts te bezoeken of de huisvesting in 

INSPECTIE IN CIJFERS

4.353 dossiers
In 2018 werden er 3.724 nieuwe dossiers aangemaakt. Daar
naast zijn er in 629 dossiers uit voorgaande jaren nog inspecties 
verricht, de zogeheten doorlopende dossiers. Totaal zijn er in 
2018 in 4.353 unieke dossiers één of meer inspecties verricht.

13.166 inspecties
In 2018 zijn in totaal 13.166 inspecties verricht. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen inspecties ter plaatse (6.023) en 
administratieve inspecties (7.143).

1.367 bestuurs- en strafrechtelijke acties
In 2018 werd er 1.367 keer actie ondernomen. Dit betreft  
955 bestuursrechtelijke en 412 strafrechtelijke acties.

687 dieren in bewaring of in beslag genomen
In 2018 heeft de LID in 32 bestuursrechtelijke dossiers dieren 
in bewaring genomen, waarbij het om 334 dieren ging. In totaal 
zijn er in 2018 353 dieren strafrechtelijk in beslag genomen in 
22 afzonderlijke dossiers.

Inspectiedienst 
LEED ACHTER GESLOTEN DEUREN
Nadine Burggraaf, districtsinspecteur bij de Landelijke Inspectie
dienst Dierenbescherming: “Ik doe dit werk nu vier jaar, maar  
sta nog steeds versteld van de armoede die we achter gesloten 
deuren tegenkomen. Mensen die moeten rondkomen van een 
 tientje per week, bij wie gas, water en licht is afgesloten omdat ze 
dat niet kunnen betalen. Als je alleen je dieren nog hebt, dan wil je 
die niet missen, óók niet wanneer je er eigenlijk helemaal niet meer 
voor kan zorgen. Aan ons de taak om daar zorgvuldig mee om te 
gaan en de situatie voor de dieren ten goede te keren.”
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Front- en Backoffice LID
WEZENLIJKE ROL 
 DIERENBESCHERMING
De Binneninspectie behandelt meldingen die 
binnenkomen via 144, het landelijk meldpunt 
dierenleed, en speelt deze door aan de 
 districtsinspecteurs in het land. Clara Mazèl, 
werkzaam op deze afdeling, vertelt: “Er is  
nog veel leed in ons land, bewustwording is 
belangrijk. De Dierenbescherming speelt  
wat dat betreft een wezenlijke rol, want veel 
mishandeling en verwaarlozing vindt plaats 
achter gesloten deuren. Ik geniet het meest 
als we een dier uit een vreselijke situatie red
den, oplappen en er een lieve nieuwe eigenaar 
voor vinden. Gelukkig gebeurt dat heel vaak.”

Uit een zwaar vervuilde woning in Enschede zijn 26 verwaarloos
de katten weggehaald. Medewerkers van Dierenopvangcentrum 
Enschede waren een dag bezig met het vangen van de veelal ver
wilderde dieren. “Tot in de lades van de oven in de keuken wer
den katten aangetroffen,” aldus onze inspecteur. Samen met 
Dierenpolitie Enschede, GGD en woningbouwvereniging trad hij 
op tegen een 68jarige vrouw die een teruggetrokken bestaan 
leidde. Verwaarlozing ontstaat geleidelijk en vaak niet opzettelijk, 
waardoor ingrijpen niet altijd meteen mogelijk is. Omdat de vrouw 
niet had voldaan aan de opgelegde lasten werd besloten alle kat
ten uit de woning weg te halen. De vrouw is opgevangen door 
een kennis, voor de katten wordt een nieuw onderkomen gezocht.

26 VERWAARLOOSDE KATTEN UIT 
VERVUILDE WONING GEHAALD

Januari

Bij zaken van de Inspectiedienst denken we niet meteen aan  
een Chinees restaurant, maar ook daar controleren we op 
 dierenwelzijn. Na een melding trof onze inspecteur een Koi aan 
in een aquarium waarin het dier zich niet kon omdraaien zonder 
tegen de zijkanten te stoten. Een Koi is een scholenvis, wat bete
kent dat het beter is om ze met soortengenoten bij elkaar te hou
den. Dankzij tussenkomst van onze LID en het opleggen van een 
bestuurlijke maatregel door RVO.nl leeft de Koi nu in een grote 
vijver, samen met soortgenoten.

VIS UIT TE KLEIN AQUARIUM IN 
RESTAURANT GEHAALD

Oktober

orde te maken. Ook kan in overleg met RVO.nl of de Officier van 

Justitie worden besloten om een dier weg te halen.

Andere verdeling van meldingen
Tot het laatste kwartaal van 2018 werden alle meldingen over 

gezelschapsdieren die bij meldpunt 144 binnenkwamen uitgezet 

bij politie. Wanneer die vaststelde dat het welzijn van de dieren 

kon en moest worden verbeterd, nam zij contact op met de 

inspecteurs van de LID. In het laatste kwartaal van 2018 heeft  

de Inspectiedienst samen met politie en meldpunt 144 gewerkt 

aan een pilot, waarin werd onderzocht of het mogelijk is om de 

meldingen die bij 144 binnenkomen anders te verdelen. Tijdens 

de pilot werd een deel van de meldingen rechtstreeks bij de LID 

uitgezet. De werkwijze gedurende deze pilot leverde verbetering 

op; meldingen kwamen sneller op de goede plek. Dit maakte dat 

de afhandeling ervan zowel kwantitatief als kwalitatief verbeter-

de. LID en politie zijn in overleg met 144 om op basis van deze 

ervaringen het verdelen van de meldingen blijvend te verbeteren.

Door de pilot is in 2018 de inzet op de kerntaken van de LID 

 verschoven. In vergelijking met het voorgaande jaar is het totale 

werkaanbod met maar liefst 40% toegenomen (3.724 nieuwe 

 dossiers in 2018 ten opzichte van 2.321 in 2017). Deze toename  

is voornamelijk toe te schrijven aan het grote aantal meldingen 

dat de LID in het laatste kwartaal van 2018 direct ontving van 

meldpunt 144.

In 2018 heeft de LID 955 bestuursrechtelijke acties genomen, 

waarbij de inspecteur een toezicht- of boeterapport opstelt ten 

behoeve van de inzet van bestuursrechtelijke handhaving door 

RVO.nl. De eigenaar (overtreder) moet dan bijvoorbeeld vervuilde 

hokken schoonmaken, voor geschikte huisvesting zorgen of een 

dierenarts bezoeken. In 2018 heeft de helft van de houders die een 

last onder bestuursdwang kreeg de situatie voor het dier tijdig her-

steld. In 35 situaties bleek het toch nodig om dit voor de eigenaar 

uit te voeren. In 32 gevallen moesten uiteindelijk dieren in bewa-

ring worden genomen, daarbij ging het in totaal om 334 dieren. 

In 2018 heeft de LID 412 strafrechtelijke acties genomen, wat 

 bijvoorbeeld inhoudt dat de eigenaar een proces-verbaal krijgt of 

er sprake is van een strafrechtelijke inbeslagname. In 22 gevallen 

was het nodig om dieren in beslag te nemen, daarbij ging het in 

totaal om 353 dieren.
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5.3. VOORLICHTING EN EDUCATIE

Scholenvoorlichting
Met leuke en leerzame gastlessen op basisscholen leert de Dieren-

bescherming al jong aan kinderen hoe zij het best met dieren om 

kunnen gaan. In 2018 waren we te gast in 191 klassen om ons 

 Dierenbeschermersspel te spelen. Dit online spel wordt in de klas 

gespeeld onder leiding van een van onze vrijwillige scholenvoor-

lichters. Met deze lessen bereikten we zo’n 4.800 kinderen. 

Campagnes
Het grote publiek lichten we voor via onze eigen media, zoals  

ons ledenmagazine DIER, social media (Facebook, Instagram, 

Twitter), digitale nieuwsbrief Dierenm@il en onze websites. We 

bieden achtergrondinformatie aan in de vorm van longreads en 

animaties, maar ook praktische tips waardoor de lezer zelf een 

steentje kan bijdragen aan beter dierenwelzijn. 

Daarnaast vragen we een aantal keren per jaar extra aandacht voor 

een specifiek onderwerp via onze publiekscampagnes. In 2018 waren 

dat asieldieren, het houdverbod, welzijn van vissen, dierennoodhulp 

(inspectiewerk, de inzet van onze ambulances en het asielwerk), 

vuurwerk en ingrepen bij dieren in de veehouderij. De campagnes 

dragen bij aan onze doelen op het vlak van voorlichting, maar ook 

in belangrijke mate aan die op het gebied van reputatie, het bewerk-

stelligen van donatievoorkeur en leden- en giftenwerving. 

Scholenvoorlichting
BEWUSTWORDING  
EN RESPECT
Mart Keesmekers, vrijwillig scholenvoorlich
ter en dierenambulancechauffeur: “Veel 
 dieren komen in de knel door toedoen van 
de mens. Breng je kinderen bewustwording 
en respect bij, dan gaan ze daar later naar 
handelen. Dat ik op deze manier een bijdrage 
mag leveren aan een beter dierenwelzijn, is 
mijn voornaamste drijfveer.”

5.4. BEÏNVLOEDING 

De Dierenbescherming wil de maatschappij veranderen door 

bedrijfsleven, consument, overheid, politiek en kennisinstituten 

te beïnvloeden. Dat doen we op nationaal en regionaal, maar ook 

op Europees niveau. Onze aanpak is in eerste instantie gebaseerd 

op overleg met de direct betrokken partijen en het formuleren 

van haalbare stappen naar een beter dierenwelzijn. 

Lobby op Europees niveau
Met goede kaders kan dierenleed op grote schaal worden 

aangepakt. Voor dossiers als Veehouderij (ingrepen, transport 

e.d.), Proefdieren en Gezelschapsdieren is de Europese wetgeving 

essentieel. In 2018 is op Europees niveau een handelsverdrag 

afgesloten met Mexico, waarin een hoofdstuk is gewijd aan 

dierenwelzijn. Ook is de gezamenlijke lobby voor de Europese 

verkiezingen gestart. Samen met een aantal andere dieren-

welzijnsorganisaties ondersteunen we de actie Stop de Kooien,  

om een verbod af te dwingen op het gebruik van kooien in  

de veehouderij. Verder waren we deel van een rondetafelgesprek 

voor het nieuwe Europese landbouwbeleid en gaven we een 

presentatie over het Beter Leven keurmerk voor vleeskuikens  

in het Europees Parlement. Dit alles is tot stand gekomen  

met onze collectieve Europese lobbyorganisatie Eurogroup  

for Animals. 

Lobby op landelijk niveau
De Dierenbescherming beïnvloedt door overleg met allerlei 

betrokken partijen en vertaalt haar standpunten naar de politiek 

en overheden. In 2018 hebben we ons onder andere ingespannen 

voor de onderwerpen: 

• dieren in de veehouderij

• in het wild levende dieren

• gezelschapsdieren

• dieren betrokken bij dierproeven

• zelfstandig houdverbod

• bemiddeling bij in beslag genomen dieren

• hondenscholen 

•  helpdesk voor hulpverleners die in aanraking komen met  

aangetast dierenwelzijn

Eén en ander wordt nader toegelicht en beschreven in de  

volgende hoofdstukken.

 

Lobby op provinciaal en lokaal niveau
In ons land zijn vier regiolobbyisten voor de Dierenbescherming 

werkzaam. Zij benaderen belangrijke spelers, zoals provinciale 

politici en gemeentebesturen, om gezamenlijk tot oplossingen te 

komen voor knelpunten met betrekking tot dierenwelzijn. De 

vier regio’s bestrijken meerdere provincies. Om gericht te kunnen 

pleiten op dit niveau vormen onze regiolobbyisten een belang-

rijke schakel. De Dierenbescherming neemt deel, meestal als 

bestuurder, aan de zogeheten Faunabeheereenheden op provin-

ciaal niveau. Ofschoon we daarmee medeverantwoordelijk kun-

nen worden voor beleid waar we niet achter staan, kozen we 

hiervoor omdat we van mening zijn dat dit de beste plek kan zijn 

om alternatieven voor dieronvriendelijke praktijken te promoten. 
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5.5. BETER LEVEN KEURMERK

Het Beter Leven keurmerk draagt bij aan een beter leven voor  

miljoenen dieren in de veehouderij. Het heeft een stabiele positie 

in de markt veroverd, groeit jaarlijks, is het bekendste keurmerk 

op producten van dierlijke oorsprong, met het grootste aandeel 

in de markt voor dierlijke producten. Het doel van het Beter 

Leven keurmerk – het stapsgewijs verbeteren van het welzijn van 

dieren in de veehouderij en bewustwording bij consumenten die 

vlees, eieren en zuivel willen eten – wordt hiermee gerealiseerd. 

Bijkomend effect is dat het Beter Leven keurmerk als voorbeeld 

en richtinggevend perspectief voor dierenwelzijn dient in de  

veehouderijsector. Internationaal wordt het Beter Leven keur-

merk gezien als goed voorbeeld voor hoe dierenwelzijn via de 

markt kan worden verbeterd. 

Resultaten Beter Leven keurmerk 
In 2018 hebben ruim 35 miljoen dieren een beter welzijn gehad 

dankzij het Beter Leven keurmerk. Dit is een groei van bijna drie 

miljoen ten opzichte van het jaar ervoor. Het grootste aandeel 

 dieren onder het Beter Leven keurmerk wordt ingenomen door  

29 miljoen vleeskuikens, gevolgd door drie miljoen varkens en 

bijna drie miljoen leghennen (zie figuur 1). Biologisch gehouden 

dieren zijn niet meegeteld. De dieren worden gehouden op 1757 

boerenbedrijven (zie figuur 2). In totaal telt het Beter Leven 

keurmerk 472 deelnemers in de keten. Hieronder vallen o.a.  

 slachterijen, eierpakstations, verwerkers en supermarkten. Het 

grootste aandeel bestaat uit verwerkers die allerhande samen-

gestelde producten maken (vleeswaren, maaltijden) (zie figuur 3). 

Zo bestaan er meer dan 4.500 producten waarin Beter Leven 

grondstoffen zijn verwerkt. 

De omzet van producten met het Beter Leven keurmerk in super-

markten (excl. Aldi en Lidl) bedroeg in 2018 1,9 miljard euro (zie 

figuur 4). In de eerste helft van 2018 was de stijging 32% ten 

opzichte van de eerste helft van 2017. De procentuele groei in 

vleeswaren van met name het Beter Leven keurmerk was het 

grootst en voegde 50% meer omzet toe. Het is hiermee met 

afstand het grootste keurmerk in de supermarkten. 

Uit het tweejaarlijkse Goede Doelen Merkenonderzoek van  

Hendrik Beerda Brand Consultancy is het Beter Leven keurmerk de 

derde speler binnen in de ranglijst van keurmerken, na Fair Trade 

en Max Havelaar. Het succes van het keurmerk, dat bijdraagt aan 

de stijgende reputatie van keurmerken, vormt een uitzondering op 

de negatieve imagospiraal van goede doelen in het algemeen. 

Beter Leven keurmerk
DARTELEN MET STERREN
In het Groningse Beerta staat de eerste var
kensstal in Nederland met 2 sterren van het 
Beter Leven keurmerk. Annechien ten Have 
durfde het aan om haar stal te bouwen 
 volgens de strenge criteria van de Dieren
bescherming. De boerin is altijd nauw 
 betrokken geweest bij initiatieven om de 
 varkenshouderij diervriendelijker te maken. 
Wat opvalt in haar Dartelstal is de ruimte voor 
de dieren; bijna twee keer zo groot als gebrui
kelijk per varken. Maar het voornaamste ver
schil is dat ze naar buiten kunnen. De uitloop is 
voor de helft overkapt en er is stro ingebracht. 
De dieren wroeten dat het een lieve lust is.  
“Er is hier gewoon meer voor ze te beleven,”  
vat Annechien de verbeteringen samen. “En 
 natuurlijk castreren we de mannetjes niet en 
mogen ze allemaal hun krulstaartje houden.”

2012
2013
2014
2015
2016
2017

FIGUUR 1 AANTAL DIEREN MET EEN BETER LEVEN

Per diersoort (2018)

Vleeskuiken 29.079.000
Varken 3.017.000
Leghen 2.696.000
Kalf 322.000
Kalkoen  70.000
Rund 20.000
Konijn 4.000

Totaal aantal dieren

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

32,4 miljoen
35,2 miljoen

27,6 miljoen
20,5 miljoen

17,3 miljoen
11,9 miljoen

6,0 miljoen

Het Beter Leven keurmerk vertoont al sinds de start een  
explosieve groei. Het aantal dieren dat een beter leven heeft 
gekregen dankzij het keurmerk is met bijna drie miljoen geste
gen: van 32,4 miljoen in 2017 naar 35,2 miljoen in 2018,  
de biologisch gehouden dieren zijn niet meegeteld. 

2012
2013
2014
2015
2016
2017

FIGUUR 2 AANTAL DEELNEMENDE BOEREN  
AAN BETER LEVEN KEURMERK

Per bedrijfstak (2018)

Varkensbedrijf 836
Kalverbedrijf 357
Runderbedrijf 208
Leghenbedrijf 177
Vleeskuikenbedrijf  161
Kalkoenbedrijf  17
Konijnbedrijf 1

Totaal aantal bedrijven

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.690
1.757

1.534
1.237

1.005
866

805

In 2007 begon het Beter Leven keurmerk met 16 boeren  
die hun nek durfden uitsteken. Inmiddels zijn er  
1.757 boerenbedrijven die hun dieren houden volgens  
de criteria met 1, 2 of 3 sterren.
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Totaal aantal bedrijven

Percentage per sector (2018) 

Verwerkers 72,7%
Slachterijen 11,7%
Logistiek dienstverlener 6,5%
Retail  4,7%
Pakstation 3,7%
Foodservice 0,7%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

FIGUUR 3 AANTAL DEELNEMENDE BEDRIJVEN  
IN DE KETEN

429
353

246
209

186
141

Om erop toe te zien dat producten met het Beter Leven keurmerk 
ook echt afkomstig zijn van dieren die een beter leven hebben 
gehad,  worden alle partijen, van boer tot aan de supermarkt en alle 
schakels daartussen, gecontroleerd door geaccrediteerde, certifice
rende  instellingen. Ook bijvoorbeeld logistieke dienst verleners, 
slachterijen en pakstations zijn onderdeel van de omvangrijke keten.

472

FIGUUR 4 OMZET IN SUPERMARKTEN  
MET BETER LEVEN KEURMERK

€ 517 miljoen
€ 592 miljoen

€ 907 miljoen
€ 1.471 miljoen

Totaal

2014
2015
2016
2017
2018

De omzet in producten met het Beter Leven keurmerk in
supermarkten (excl. Aldi en Lidl) bedroeg ruim 1,9 miljard euro. 
Dat is een stijging van zo’n 32% ten opzichte van 2017.

€ 1.944 miljoen

De programmamanager van het Beter Leven keurmerk, Marijke 

de Jong, kwam binnen op plek 81 in de Duurzame 100 van Trouw. 

Hiermee verwerft het Beter Leven keurmerk een positie en erken-

ning in een belangrijke duurzame ranglijst. 

In oktober werd het eerste 2 sterren varkensvlees van Nederlandse 

bodem in de markt geïntroduceerd. Boerin Annechien ten Have 

uit Beerta heeft haar nek uitgestoken en moest veel obstakels 

overwinnen om een varkensstal met het Beter Leven keurmerk 

met 2 sterren te realiseren. Vergunningen, financiering en de 

marktintroductie hebben veel inspanning gevergd. In deze stal 

hebben de varkens meer ruimte en kunnen ze naar buiten. De 

zeugen liggen dik in het stro waardoor ze kunnen wroeten en ze 

worden niet meer opgesloten tussen stangen in de kraamstal. 

Daarnaast is het een kringloopbedrijf met voer van eigen land, 

waardoor het een voorbeeldbedrijf is voor de kringloopvisie van 

minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Wij hopen dat meer boeren dit initiatief zullen volgen en dat de 

consumenten nog meer verantwoorde keuzes zullen maken.

De Dierenbescherming wil meer contact en afstemming met 

 boeren hebben om hun betrokkenheid bij het Beter Leven 

 keurmerk te vergroten. Eind 2018 werden de eerste twee bijeen-

komsten gehouden voor leghennenhouders die aan het Beter 

Leven keurmerk deelnemen. In de bijeenkomsten kunnen de 

 boeren vragen stellen en knelpunten aangeven waar ze tegenaan 

lopen en geeft de Dierenbescherming een doorkijkje in de 

 plannen voor de toekomst. De opkomst was groot en de bijeen-

komsten werden zeer gewaardeerd. 

In het aangescherpte milieubeleid van de provincie Noord- 

Brabant is voor boeren die over willen stappen naar het Beter 

Leven keurmerk of een nieuwe stal willen bouwen, een voor-

ziening opgenomen die bepaalt dat ze een tegemoetkoming 

 krijgen van de Provincie voor de zogenaamde stalderingsregeling. 

Op deze manier worden de belemmeringen voor boeren met het 

Beter Leven enigszins beperkt. 

Minister Carola Schouten wordt vaak aangesproken op excessen 

in de veehouderij die nadelig zijn voor het dierenwelzijn, maar 

die volgens (EU-)wetgeving wél zijn toegestaan. Voorbeelden  

zijn stalbranden en en buitensporigheden in slachterijen. De 

minister wil derge lijke zaken niet wettelijk verplichten, maar ver-

wijst vaak naar het Beter Leven keurmerk waar die onderwerpen 

wel (stapsgewijs) geregeld worden. Zo worden de tekortkomingen 

in de veehouderij aan het Beter Leven keurmerk geadresseerd en 

zo snel mogelijk ingevoerd.

Projecten
Uitbreiding met milieu- en natuurcriteria en zuivel
Het project ‘Uitbreiding met milieu- en natuurcriteria en zuivel’ 

is in 2018 voortgezet. Het heeft als doel om te verkennen of een

integrale verduurzaming van de criteria van het Beter Leven

keurmerk mogelijk is. Voor melkvee zijn criteria voor 

dierenwelzijn, natuur en milieu opgesteld en in de praktijk 

getoetst. Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland zijn 

partners in het project en zij hebben kennis ingebracht voor de 

natuur- en milieucriteria. Voor melkvee zijn nieuwe criteria 

ontwikkeld voor dierenwelzijn. Er is in dit project nauw 

samengewerkt met drie zuivelketens en twee supermarkten.

Internationalisering
De Dierenbescherming werkt samen met de Deutscher Tierschutz-

bund, die een eigen dierenwelzijnskeurmerk in Duitsland heeft. 

Doel van het project is om de criteria van de beide keurmerken te 

harmoniseren. De criteria werden vergeleken en dat heeft geresul-

teerd in lijsten met de verschillen bij de diercategorieën. 

Er was veel internationale belangstelling voor de inhoud en de 

werkwijze van het Beter Leven keurmerk. Er werden presentaties 

gegeven aan onder meer delegaties uit Duitsland, België, Noor-

wegen, Zuid-Korea en China. Hierbij werd geregeld samengewerkt 

met het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedsel-

kwaliteit) dat ook veel vragen krijgt over het Beter Leven 

keurmerk. In Noorwegen is naar ons voorbeeld een keurmerk 

voor vleeskuikens gelanceerd door de Noorse Dierenbescherming. 

In het Europese Parlement in Straatsburg is een presentatie gegeven 

over het welzijn van vleeskuikens met het Beter Leven keurmerk. Er 

is daarna door het Europees Parlement een resolutie aangenomen 

om het welzijn van vleeskuikens in de EU te verbeteren.

MeatNL
De Dierenbescherming werkt met de Alliantie Verduurzaming 

Voedsel en het ministerie van LNV in het project MeatNL. Bedrij-

ven die dier- en milieuvriendelijker willen produceren, onder 

meer volgens de normen van het Beter Leven keurmerk, kunnen 

worden ondersteund door een ketenmanager. Het is aangetoond 

dat bedrijven met weinig middelen geholpen kunnen worden  

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

bedrijven kiezen daarbij voor het Beter Leven keurmerk. Eind 

2018 heeft het ministerie besloten om de inzet van de keten-

manager te vergroten.

Uit een onderzoek van Wageningen Economic Research bleek dat 

ruim de helft van de Nederlandse consumenten bereid zou zijn 

om dertien cent meer te betalen voor informatie over het vlees dat 

zij kopen. Consumenten hebben daarbij vooral behoefte aan 

informatie over dierenwelzijn en diergezondheid. Ze willen weten 

waar het vlees vandaan komt, maar gaan niet zelf actief op zoek. 

Goede communicatie in de winkel biedt blijkbaar voldoende 

vertrouwen en dus kansen voor het Beter Leven keurmerk.

Beter Leven week
In week 43 vond de jaarlijkse Beter Leven week plaats. De 

 Dieren bescherming riep de deelnemende supermarkten en 

enkele A-merken op om gedurende deze week in hun 

communicatie  aandacht te besteden aan het Beter Leven 

keurmerk richting haar achterban. De Dierenbescherming  

stelde daarvoor een communicatie toolkit ter beschikking met 

diverse uitingen die door de deelnemers gebruikt konden  

worden voor verspreiding van de campagne boodschap via de 

communicatiekanalen van de retailer. 

Speciaal voor de Beter Leven week ontwikkelde de Dieren       - 

bescher ming een nieuw campagneconcept met de slogan  

‘Beter Leven? Check ’t label even’. Het doel was om consumenten  

te activeren de productverpakking van vlees, eieren, vlees - 

waren en zogeheten ‘verwerkte producten’ te checken op het 

Beter Leven keurmerk. Tevens wilden we met de bewustwordings-

campagne de naamsbekendheid vergroten en de consument  

diervriendelijker keuzes laten maken bij het supermarktschap. 

Ook het vergroten van kennis over het keurmerk is binnen de 

campagne steeds punt van aandacht geweest. 

De campagneduur bedroeg twee weken, waarbij de Dieren-

bescherming haar achterban informeerde via de eigen 

communicatiekanalen, zoals de Beter Leven keurmerk website, 

blad DIER, de online nieuwsbrief Dierenm@il en social media 

kanalen. Om landelijk bereik te genereren is (redactionele) media 

ingekocht op radio, outdoor, in print en op Facebook. 

De campagne werd onder meer uitgelicht in kookmagazines, op 

nu.nl en metronieuws.nl. Het meest opvallend waren de 

paginagrote advertentie op de voorkant van Metro, de vele 

radiospotjes met tag-ons van supermarkten en videoabri’s bij 

winkelcentra. Zo werd veel zichtbaarheid gecreëerd voor het 

Beter Leven keurmerk. Een aantal supermarkten en een eiermerk 

deden actief mee met de campagne. 

In 2018 zijn zeven animatiefilmpjes gemaakt met voorlichting 

over specifieke onderwerpen binnen het Beter Leven keurmerk. 

Deze filmpjes zijn breed verspreid via eigen kanalen en social 

media en ingezet tijdens de Beter Leven week. Ook is er een pers-

traject gestart waarbij het Beter Leven keurmerk in de media-

spotlights werd gezet door in te zoomen op een innovatieve 

boerin (zie pagina 28) die de stap van 1 naar 2 sterren Beter Leven 

varkensvlees heeft aangedurfd. Tot dan toe was dit product niet 

verkrijgbaar onder het Beter Leven keurmerk met 2 sterren. 

Ontwikkelingen en successen
Uit een onderzoek van Wageningen Livestock Research bleek dat 

vleeskuikens die volgens de normen van het Beter Leven keur-

merk worden gehouden een beter welzijn hebben dan vlees-

kuikens voor de diverse kipconcepten in de supermarkten, die 

tussen de gangbare plofkippen en het Beter Leven keurmerk met 

1 ster gepositioneerd zijn. 

UPDATE BETER LEVEN KEURMERK VOOR ZUIVEL 
– APRIL 2019

“Wij willen de melkveehouderij verbeteren op het gebied van 
dierenwelzijn, milieu en biodiversiteit,” aldus directeur van de 
Dierenbescherming Co’tje Admiraal. In april 2019 werd bekend 
dat het Beter Leven keurmerk stapsgewijs zal worden verbreed 
door naast dierenwelzijns ook natuur en milieucriteria toe  
te voegen. Deze verbreding vindt als eerste plaats binnen  
de melkveehouderij. Supermarktketen Jumbo nam de 
marktintroductie van de ‘zuivel met een ster’ exclusief voor haar 
rekening door in alle winkels melk en yoghurt met één ster van 
het Beter Leven keurmerk aan te bieden.
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5.6. IN HET WILD LEVENDE DIEREN

Van Kroeg tot Kraamkamer
In april organiseerde de Dierenbescherming als partner van de 

Jaarrond Tuintelling voor het tweede jaar op rij Van kroeg tot 

kraamkamer. Via deze telling willen we mensen bewust maken 

van wilde dieren in hun eigen omgeving en geven we tips zodat 

ze hun buitenruimte diervriendelijker kunnen inrichten. We ver-

welkomden 658 nieuwe tellers, waarvan er 462 deelnamen aan 

het evenement. Samen gaven zij 799 tellingen door: 401 kroegen, 

248 hotels en 233 kraamkamers. 

Meer begrip voor de vis
Vissen zijn wezens met gevoel die pijn en stress kunnen ervaren. 

Hiermee wordt niet of nauwelijks rekening gehouden binnen de 

hengelsport, aquacultuur en in de visserijsector. In 2018 vond de 

aftrap plaats van de meerjarige campagne Meer begrip voor de vis 

waarmee we publiek, overheid, politiek en bedrijfsleven ervan 

willen overtuigen dat vissen meer respect verdienen en dat 

 vissenleed moet worden voorkomen. Om bewustzijn op gang te 

brengen, werden diverse middelen ingezet zoals een vissenspecial 

in ons ledenmagazine DIER, vissenexpositie in Amsterdam, 

vissen spel voor de jeugd en de Visquiz, die werd ingevuld door 

meer dan 37.000 deelnemers. Ook schreven we minister Schouten 

en de Tweede Kamer aan en zaten we aan tafel bij het bedrijfs-

leven (visserijsector en retailers). Dit heeft eraan bijgedragen dat 

vissenwelzijn weer serieus op de (politieke) agenda staat. 

Leed bij wilde dieren voorkomen
Wilde dieren in Nederland komen regelmatig in de problemen. 

Padden belanden in een straatkolk of worden overreden, ganzen 

worden afgeschoten omdat boeren overlast ervaren en zwijnen 

wacht eenzelfde lot. Ook raken wilde dieren geregeld verstrikt in 

een stuk aangespoeld of achtergelaten touw of plastic of krijgen 

ze tijdens het eten onverhoopt rommel in hun maag. Allemaal 

problemen die te voorkomen zijn. Padden kunnen we helpen bij 

het oversteken, ganzen kunnen diervriendelijk worden verjaagd 

en wilde zwijnen zijn prima tegen te houden met een deugdelijk 

hek. Maar deze maatregelen vragen tijd en geld. Wij dragen ons 

steentje bij door onze achterban te mobiliseren, vrijwilligers te 

werven voor het overzetten van padden, de gemeente Rijswijk en 

de  provincie Zuid-Holland te ondersteunen in het werven van 

 vrijwilligers voor diervriendelijk ganzenbeheer én door deel te 

nemen aan de Beach Cleanup Tour georganiseerd door Stichting 

de Noordzee. 

Safari in de stad
De Dierenbescherming organiseerde in Amsterdam twee stads-

safari’s, waarbij zestig mensen op pad gingen met een stads-

ecoloog. Zij zagen met eigen ogen dat er ook in dichtbevolkte 

gebieden nog veel natuur is, als je maar weet waar je kijken moet. 

De Dierenbescherming wil met deze safari’s de betrokkenheid bij 

de natuur en wilde dieren verhogen. Tijdens de fiets- en wandel-

tochten krijgen de deelnemers te horen hoe ze de natuur en de 

dieren in hun stad kunnen helpen.

Diervriendelijk ganzenbeheer 
Ganzen hebben hun plek in ons agrarisch landschap en natte 

natuurgebieden gevonden. Ze zijn zo talrijk dat boeren en 

natuurbeheerders schade ondervinden. Ganzen vertrappen gras, 

eten het op en brengen via hun uitwerpselen te veel voeding in 

nutriëntarme gebieden. Daarom worden ze massaal gedood door 

middel van afschot en vergassing. Gemeente Rijswijk en provincie 

Zuid-Holland zijn op zoek naar andere middelen om ganzen-

overlast te beperken. De gemeente Rijswijk heeft in 2018 intensief 

aan eierenbeheer gedaan, waardoor deze in een vroeg stadium 

behandeld worden en niet meer uitkomen. Dit deed zij samen 

met de door de Dierenbescherming geworven vrijwilligers. De 

provincie Zuid-Holland wil een ganzen-verjaagteam samen stellen, 

met vrijwilligers die door de Dierenbescherming zijn aangetrok-

ken. In 2018 is de werving gestart. De pilot die op twee locaties 

gaat plaatsvinden, start in januari 2019. 

 

Rampzalig jaar Oostvaardersplassen 
Vanuit welk perspectief je het ook bekijkt, het afgelopen jaar is 

voor de dieren van de Oostvaarderplassen rampzalig geweest. 

Omdat er een einde is gekomen aan het toelaten van natuurlijke 

processen, waarbij de dieren in rust en vrijheid mogen leven en 

sterven. Door de publieke ophef rondom het sterven van grote 

grazers tijdens de wintermaanden en de politiek die hierin mee-

ging, is besloten om grote grazers (edelherten) op aantal te gaan 

afschieten en deels te verplaatsen naar andere gebieden (paarden, 

met alle welzijnsnadelen van dien). Elk dier dat er volgens de 

beleidsmakers eentje te veel is, krijgt de kogel of moet weg. Dus 

niet zoals voorheen het geval was op het moment dat een dier 

ondraaglijk lijdt en de winter niet doorkomt. De Dierenbescher-

ming heeft zich ingezet tegen het afschot van gezonde dieren 

middels het indienen van een visiedocument, gesprekken met 

provinciale politiek en een bezwaarschrift tegen het besluit.  

Die procedure loopt nog. De voorlopige voorziening, die moet 

voorkomen dat veel dieren gedood worden voor de uitspraak van 

de rechter, is helaas afgewezen. Op de website dierenbescher-

ming.nl/oostvaardersplassen houden we een dossier bij met alle 

actuele informatie over de situatie in het gebied.

Intensievere bejaging wilde zwijnen
De Dierenbescherming heeft haar uiterste best gedaan om  

een hetze tegen het wilde zwijn tegen te gaan. Deze is op gang 

gekomen nadat de Afrikaanse Varkenspest werd gesignaleerd 

onder de dieren in België. Wilde zwijnen kunnen de ziekte over-

brengen naar gehouden varkens, wat een ramp zou zijn voor de 

UPDATE SITUATIE OOSTVAARDERSPLASSEN – 
APRIL 2019

Bijna alle edelherten die moesten verdwijnen uit de Oostvaar
dersplassen zijn in de wintermaanden afgeschoten, aldus Staats
bosbeheer in april 2019. In totaal werden er 1.745 edelherten 
gedood. Dit is het definitieve cijfer, aangezien op 1 april 2019 het 
broedseizoen begon en er niet meer in het gebied geschoten 
mag worden. Verder zijn op 15 maart 2019 29 konikpaarden 
 verhuisd naar Paleolítico Vivo nabij Atapuerca in Spanje. Dit is 
goed verlopen. In de zomer van 2019 worden nog eens zo’n  
150 paarden verplaatst naar het Naliboksky reservaat, een van 
de grootste bosgebieden in WitRusland en OostEuropa. 

varkens industrie. Overheden en veehouders willen dit risico niet  

lopen en daarom is besloten om de jacht op wilde zwijnen te 

intensiveren met extra zware middelen zoals bewegingsjacht, 

vangkooien en nachtkijkers. Het is ons, ondanks valide argumen-

ten, niet gelukt om de hetze te voorkomen. Intensievere bejaging 

brengt veel risico’s met zich mee, zoals insleep van de ziekte via 

jagersmaterialen en, als de ziekte zich al onder zwijnen begeeft, 

je via bejaging de dieren juist verstoort en de verspreidingssnel-

heid toeneemt. Helaas wegen economische belangen uiteindelijk 

weer zwaarder dan het welzijn van wilde zwijnen. 

Kattenafschot
In het wild leven ook katten die geen eigenaar meer hebben of 

nooit hebben gehad. Als ze hun habitat op eigen kracht in het 

buitengebied hebben, ziet de Dierenbescherming deze dieren als 

onderdeel van het natuurlijk systeem. Afschieten, omdat ze ‘er 

niet horen’ en geen recht hebben om te leven van prooien uit  

de omgeving, vinden we niet acceptabel. Dit gebeurt nu wel in 

sommige provincies en staat ter discussie in andere waar dit  
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door  toedoen van acties van de Dierenbescherming sinds 2013 

verboden is. We hebben de betreffende provincies aangeschreven 

en uitgelegd waarom wij tegen afschot zijn. Het is niet diervrien-

delijk en ook huiskatten zijn de dupe. Daarnaast is het niet 

 effectief. Het aantal katten dat in vrijheid en in het wild leeft is 

dusdanig laag dat zij nauwelijks effect hebben op de prooidieren 

die de provincies willen beschermen. Bovendien blijkt dat afschot 

geen gevolgen heeft voor de dichtheid in het wild levende katten, 

het is dus sowieso een zinloze exercitie. 

Faunabeleid en uitvoering
Wat je wel en niet mag doen met wilde dieren wordt bepaald 

door nationale wetgeving en provinciaal en gemeentelijk (voor 

niet beschermde soorten) beleid en uitvoering. De Dierenbescher-

ming doet er alles aan om hierbij een sleutelrol voor een beter 

dierenwelzijn te bewerkstelligen, via overleggen met ambtenaren, 

bestuurders en andere stakeholders zoals natuurbeherende orga-

nisaties. Ook stelt zij met regelmaat visies op en brieven en heeft 

ze zitting in een achttal Faunabeheereenheden. Deze bestaan uit 

boeren, jagers, natuurterreinbeheerders, particulieren groot-

grondbezitters en maatschappelijke organisaties die een duur-

zaam beheer van populaties nastreven. Meestal gaat het in dit 

geval over het beheren van dieren waar men last van heeft,  

zoals ganzen, wilde zwijnen, reeën en knobbelzwanen. De Dieren-

bescherming pleit in deze bestuursoverleggen altijd voor een zo 

diervriendelijk mogelijke aanpak en geeft aan dat beheren meer 

inhoudt dan alleen het doden van dieren. Acceptatie van het dier, 

habitatinrichtingen, weren door middel van het plaatsen van 

 rasters op de juiste plekken en het diervriendelijk verjagen van 

 dieren moeten wat ons betreft aantoonbaar onderdeel zijn van 

een beheerplan. Ons doel in deze besturen is niet het voorkomen 

dat dieren gedood worden, want dat mag helaas wettelijk gezien 

‘gewoon’, maar dat er zorgvuldige afwegingen gemaakt worden 

en doden niet het eerste middel is waar men naar grijpt.  

Opkomen voor het belang van het dier in deze besturen heeft er 

bijvoorbeeld voor gezorgd dat er: 

•  minder diersoorten op de lijst ‘te bestrijden dieren’ kwamen, 

omdat de schadedrempel is verhoogd; 

•  meer aandacht is voor alternatieve beheermethoden binnen de 

faunabeheereenheden en bij provincies; 

•  middelen beschikbaar zijn voor alternatieve beheermethoden 

voor ganzen binnen de bebouwde kom; 

•  inzicht komt in het gebruik van alternatieven, zoals het 

 verjagen van dieren in plaats van doden;

•  voorlopig geen knobbelzwanen in Zuid-Holland worden gedood.

5.7. GEZELSCHAPSDIEREN

Paardrijbewijs
In 2018 is de Dierenbescherming gestart met een project om  

het welzijn van paarden binnen de paardensport te verbeteren.  

In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportbond (KNHS) werd een paardenrijbewijs ontwikkeld, waar-

mee de ruiter kan aantonen dat hij of zij voldoende kunde en 

ervaring heeft om op een voor het paard verantwoorde manier  

te rijden. Dit betekent enerzijds dat er kennis is van gedrag,  

fysiologie en verzorging, anderzijds dat de ruiter zelf fysiek in 

goede staat is en reflecteert op eigen handelen. Het concept is  

tot dusverre bij de belangrijkste stakeholders in goede aarde 

gevallen. Volgend jaar wordt aan de invulling van de eisen en de 

 lesmethodiek verder vorm gegeven, zodat er in 2020 een concreet 

product is gerealiseerd.

Hondenhandel
De Dierenbescherming heeft belangrijke stappen gezet op het 

gebied van hondenhandel. Op nationaal vlak heeft het ministerie 

van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ons benaderd 

om actief mee te denken over een invulling van een stuk zelfregu-

lering in de Nederlandse hondenfokkerij. Zij steunen ons haal-

baarheidsonderzoek naar een keurmerk voor de kleinschalige 

professionele fokkerij dat in 2019 zal plaatsvinden. Tevens heeft 

minister Carola Schouten bepaald dat elke hond in Nederland 

vanaf 2020 een Europees paspoort moet hebben. Dit paspoort kan 

alleen door een dierenarts worden afgegeven. Zo wordt het risico 

kleiner dat een buitenlandse hond een Nederlands paspoort 

krijgt. Tot slot is er op Europees niveau succes behaald. Dankzij 

de inspanningen van de Dierenbescherming bij monde van 

 Eurogroup for Animals, is er onder de vlag van het EU-platform 

‘Dierenwelzijn’ een werkgroep opgericht, onder voorzitterschap 

van Nederland, dat zich buigt over het welzijn en gezondheid bij 

de handel in puppy’s. Het resultaat heeft relevante invloed op de 

wijziging van de Animal Health Law in 2021.

Paardenmarkten
Op 1 januari 2018 is de nieuwe exportregeling voor paarden  

ingegaan. Dit betekent dat men niet zomaar meer paarden mag 

exporteren vanaf paardenmarkten. Dit is enkel nog toegestaan 

vanaf een erkend verzamelcentrum, waardoor het voor de illegale 

handel lastiger wordt om misbruik te maken van de grijze 

 gebieden in onze wetgeving. Dit heeft er onder andere voor 

gezorgd dat de paardenmarkten van Gendt en Hengelo zijn 

gestopt. Op diverse andere paardenmarkten was de aanvoer een 

stuk lager. Bijvoorbeeld in Rolde, waar er slechts twee paarden op 

de markt stonden. In 2019 gaat de Dierenbescherming door met 

haar streven om paardenmarkten te stoppen.

Dieren leven niet alleen in de natuur, maar gedijen ook prima in 
drukke gebieden. Zoals in AmsterdamNoord, het groenste deel 
van onze hoofdstad. Wie van de natuur houdt, is hier op z’n plek. 
Fred Haaijen, stadsdeelecoloog, nam in 2018 een aantal dieren
beschermers mee op ontdekkingstocht langs eeuwenoude 
 dijkhuisjes, industriële architectuur, uitgestrekte weilanden en bos
rijke gebieden. Hij liet ze kennismaken met de Big Five. Uiteraard 
geen neushoorns, leeuwen en olifanten, maar wel ringslangen, 
 ijsvogeltjes, orchideeën, grutto’s en Noordse woelmuizen. 

NATUUR EN DIEREN IN DE HOOFDSTAD
Jaarlijks worden er duizenden katten gedumpt. Deze dieren ver
wilderen en sluiten zich aan bij andere zwerfkatten. Zo ontstaan 
populaties waarbinnen veel nesten worden geboren. De Dieren
bescherming zet zich in om het zwerfkattenprobleem beheers
baar te maken. Een diervriendelijke methode is TNR (Trap, 
Neuter, Return), waarbij katten worden gevangen, gecastreerd 
en teruggeplaatst op de plek waar ze gevangen zijn. Hierna zijn 
de dieren rustiger, hoeven ze geen zorg meer te dragen voor hun 
kleintjes en veroorzaken ze minder overlast.

HULP VOOR ZWERFKATTEN
Op diervriendelijke wijze Stadssafari
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Rashondenfokkerij
Het is geen nieuw probleem: de rashondenfokkerij. Al sinds de 

jaren tachtig van de vorige eeuw zijn we bezig om deze extreme 

vorm van fokkerij tegen te gaan. Het was nooit een gemakkelijke 

strijd, maar in 2018 is er onder druk van de Dierenbescherming 

een belangrijke stap gezet en heeft het ministerie van LNV beslo-

ten om werk te maken van artikel 3.4 van het Besluit houders van 

dieren. Dit artikel geeft aan dat het verboden is om te fokken met 

gezelschapsdieren op een wijze die het welzijn en de gezondheid 

van het ouderdier of de nakomelingen benadeelt. Tot dusverre 

kon dit artikel niet worden gehandhaafd, omdat er geen duide-

lijke richtlijnen zijn over wat nu wel en niet mag. Het ministerie 

van LNV heeft zich de afgelopen jaren geschaard achter Fairfok, 

een door de hondensector geschreven plan om de rashond te ver-

beteren. Wij hebben dit plan nooit gesteund, maar droegen wel 

bij aan de continue verbetering ervan, om in 2018 definitief te 

concluderen dat Fairfok niet werkt. Mede door onze opstelling 

heeft het ministerie besloten om handhavingscriteria op te laten 

stellen voor erfelijke uiterlijke eigenschappen van honden en kat-

ten. Te beginnen bij Brachycefale; de problemen die gerelateerd 

zijn aan kortsnuitige honden en katten. Deze criteria zijn eind 

2018 opgeleverd en zullen in 2019 verder vorm moeten krijgen.

Tentoonstelling gecoupeerde honden en paarden
Dankzij de Dierenbescherming kwam er in 1996 een verbod op 

het couperen van oren bij honden en in 2001 op het onnodig ver-

wijderen van staarten bij honden en paarden. Desondanks is het 

tot op de dag van vandaag mogelijk om met deze dieren deel te 

nemen aan tentoonstellingen. Dit was ons een doorn in het oog, 

want het versterkte de populariteit van honden en paarden zon-

der oren of staart. Hierdoor werd er massaal gebruik gemaakt  

van de uitzondering op de regels: namelijk dat een amputatie van 

een staart of oor mag wanneer er een medische noodzaak aan ten 

grondslag ligt. Aanhoudende druk van de Dierenbescherming 

heeft er toe geleid dat de minister van LNV heeft aangegeven  

dat er per 1 januari 2020 een verbod komt op de tentoonstelling 

van honden en paarden met gecoupeerde oor en/of staart, 

 ongeacht of dit wel of niet op legale wijze is gebeurd.

Gemeentelijke dierenwelzijnsnota
Op 21 maart vonden in de meeste Nederlandse gemeenten  

de  verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Voor de Dieren-

bescherming een uitgelezen kans om dierenwelzijn onder  

de  aandacht te krijgen. Halverwege 2017 werd daartoe een  

10-speerpuntenflyer verspreid onder de schrijvers van de ver-

kiezingsprogramma’s. Vlak voor de verkiezingen van dit jaar zijn 

een volledig herschreven gemeentelijke dierenwelzijnsnota én 

een aantrekkelijke instapversie gepubliceerd en aangeboden bij 

de gemeenten. Middels een animatievideo, blogs, social media en 

lobby is er bij het publiek aandacht gevraagd voor onze nota, die 

gemeenten 1-op-1 kunnen overnemen als gemeentelijk beleid.

Diervriendelijk ondernemen gezelschapsdieren
Met steun van de Dierenbescherming deed de Universiteit  

van Utrecht onderzoek naar het welzijn van (huis)konijnen in  

ons land. Er werd gekeken naar fokkers, handelaars, winkels, 

opvangplekken, kinderboerderijen en mensen thuis. De resul-

taten werden in oktober bekend. In vergelijking met eerder 

onderzoek hebben konijnen het bij de consument tegenwoordig 

beter, maar in de commerciële sector lijkt nog een heleboel mis. 

Lijkt, omdat over veel partijen nog steeds amper iets bekend is  

en er te weinig specifieke wetgeving voor is. In het meerjarige 

programma  Diervriendelijk Ondernemen gaat de Dierenbescher-

ming hiermee aan het werk. Het betreft de omgang met dieren, 

maar ook het voer en de spullen die voor dieren worden gemaakt. 

Zo bleek dat bijna geen enkel konijnenhok in de winkel voldoet 

aan de  geldende richtlijnen. De Dierenbescherming gaat de 

 consument opzoeken, omdat die zelf kan vragen om meer dieren-

welzijn in de sector. De nadruk ligt de eerste tijd op de konijnen 

en knaagdieren die nu nog vaak in de winkel worden verkocht. 

Ook naar internet zal worden gekeken.

5.8. VEEHOUDERIJ

In 2018 kende de veehouderij, net als eerdere jaren, meerdere  

crises en problemen, zoals vogelgriep, extreme hitte en droogte, 

undercoverbeelden van misstanden in diverse takken van de vee-

houderij, mestfraude en vroegtijdige slacht van (drachtige) melk-

koeien door de fosfaatnormen. Minister Schouten presenteerde 

haar visie en pleitte voor een kringlooplandbouw, maar concrete 

maatregelen om dit te bereiken bleven uit. De Dierenbescher-

ming bleef daarom oproepen tot een Deltaplan voor een versnel-

ling van de verduurzaming van de veehouderij in Nederland. 

Strategische aanpak vogelgriep 
Vogelgriep is een jaarlijks terugkerend natuurverschijnsel  

geworden en dat zal voorlopig wel zo blijven. Elke uitbraak kost 

tien- tot honderdduizenden kippen, eenden en kalkoenen in de 

pluimveehouderij voortijdig het leven. Het levert de pluimvee-

sector miljoenen euro’s schade op, en ook de overheid investeert 

tonnen in bestrijding van vogelgriep. Na lang aandringen van  

de Dierenbescherming kwam er in 2018 een strategisch overleg 

van pluimveesector, overheid en onze organisatie, en werd een  

advies voor korte en lange termijnmaatregelen opgesteld om de 

pluimveesector weerbaarder te maken tegen de vogelgriep en zo 

het aantal vogelgriepslachtoffers en de economische schade fors 

te beperken. Hopelijk leidt dit snel tot succes, minder ‘preventief 

geruimde’ dieren, minder ‘ophokken’ vanwege dreigende vogel-

griep en op den duur tot een goed werkzaam griepvaccin. 

Meer weidegang voor koeien 
De afgelopen jaren is het aantal koeien dat weidegang krijgt 

teruggelopen van 79% in 2008 naar 65% in 2015. Een steeds groter 

deel van de melkveehouderij verwordt zo tot vee-industrie. De 

Dierenbescherming waarschuwt al jaren dat melkveehouders 

 voldoende grond moeten hebben om hun koeien te weiden en 

mest af te zetten. Zo dringen we er bij supermarkten en zuivel-

fabrieken op aan alleen producten te verkopen die gegarandeerd 

afkomstig zijn van koeien die weidegang krijgen. Nadat in 2017 

het aantal koeien met weidegang voor het eerst sinds vele jaren 

toenam met 1%, steeg dit aantal in 2018 nogmaals met 1% tot 

68% van de koeien. Ook het aanbod in supermarkten van zuivel-

producten afkomstig van koeien met weidegang groeide in 2018 

tot bijna 40%. De Dierenbescherming blijft aandringen op verder-

gaande maatregelen voor behoud en herstel van weidegang.
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Extra nadruk op aanpak brandveiligheid bestaande stallen 
In 2018 werkten boerenorganisatie LTO Nederland, Brandweer 

Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Producenten  

Organisatie Varkenshouderij, de Rijksoverheid en de Dieren-

bescherming aan een nieuw actieplan stalbranden, met daarin 

extra aandacht voor verbetering van brandveiligheid in bestaande 

stallen. Dit actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 werd in 

juli gepresenteerd en bevat maatregelen waaronder een verplich-

te elektrakeuring (kortsluiting is de belangrijkste oorzaak van 

 stalbranden). Ondertussen hebben de varkens-, pluimvee-, en  

kalversector periodieke elektrakeuringen opgenomen in hun 

ketenkwaliteitssysteem. Ook voor deelnemers aan het Beter Leven 

keurmerk is dit verplicht. Voor andere maatregelen, zoals het 

plaatsen van bliksemafleiders of automatische blussystemen, is 

nader onderzoek nodig. De Dierenbescherming blijft dit dossier 

volgen, want ieder dier dat sterft als gevolg van een stalbrand is 

er een te veel. 

Kortere veetransporten 
De Dierenbescherming maakt zich al lange tijd hard voor een ver-

mindering van lange-afstandsveetransporten. Zo werden campag-

nes gevoerd tegen transporten van uitgelegde leghennen naar 

Polen, en tegen het importeren van jonge kalfjes uit Oost-Europa. 

Ondanks een daling van die laatste groep dieren, en een verbete-

ring van de drinksystemen in wagens voor kalverexport, worden 

nog steeds miljoenen dieren onder slechte omstandigheden over 

grote afstanden getransporteerd. In 2018 bleek uit een rapport 

van de Europese rekenkamer dat wetgeving omtrent veetranspor-

ten regelmatig niet nageleefd wordt, waardoor een goed dieren-

welzijn niet gegarandeerd kan worden. De Dierenbescherming 

wil dat de uitputtend lange veetransporten zoveel mogelijk wor-

den vervangen door vervoer van karkassen, vlees en sperma.

Veehouderij verminkingvrij 
Ruim twintig jaar geleden is nationale wetgeving ingevoerd om 

allerlei lichamelijke ingrepen bij dieren te verbieden. Diverse 

ingrepen behoren inmiddels tot het verleden. Toch worden er in 

de veehouderij nog heel wat lichaamsdelen ingekort, afgekapt, 

verminkt en in groei belemmerd. Uit een Dierenbeschermings-

onderzoek naar succes- en faalfactoren voor afschaffing van 

ingrepen dat in april is overhandigd aan minister Carola 

 Schouten blijkt dat het veel tijd kost om eenzijdige fokkerij om  

te buigen en slechte huisvestingssystemen te vervangen. Ook in 

2018 werkte de Dierenbescherming daarom in projecten met de 

veehouderij aan het beëindigen van verminkingen. En niet zon-

der resultaat. Zo stopte 65% van de Nederlandse varkenshouders 

met castreren. De overige 35% wacht tot Duitse en andere buiten-

landse afzetmarkten dit ook accepteren. Minder ver zijn we met 

een stop op het couperen van varkensstaarten. De Dierenbescher-

ming is betrokken bij projecten om staartbijten bij varkens te 

voorkomen, zodat couperen in de toekomst niet meer nodig is. 

Het vriesbranden (‘koudmerken’) van melkkoeien is, mede dank-

zij onze lobby, per 1 juli verboden. Helaas mogen bedrijven die dit 

reeds toepassen doorgaan tot ze stoppen of overgenomen worden. 

In 2018 werd ook bekend dat in 2019 eindelijk het verbod op 

snavel kappen in werking treedt voor leghennen en snelgroeiende 

 vleeskuikenmoederdieren. De Dierenbescherming heeft hier een 

belangrijke rol in gespeeld. Zij nam in een advies aan de minister 

als enige lid van de Stuurgroep Plan van Aanpak Ingrepen Pluim-

vee een minderheidsstandpunt vóór dit verbod in. Wij blijven lid 

van deze stuurgroep om in de toekomst ook andere ingrepen bij 

pluimvee overbodig te maken. 

Dierproeven
Ondanks dat er in de wetenschap en industrie veel aandacht is 

voor proeven zonder dieren en de technologie dit ook steeds meer 

mogelijk maakt, neemt het aantal dierproeven nog steeds niet  

af. De Dierenbescherming zou dat wel verwachten, gezien de 

ambitie van de overheid om voorloper te zijn op de afbouw van 

het aantal dierproeven. Via onze website wijzen we mensen op 

interessante ontwikkelingen op dit terrein. We spreken de poli-

tiek aan op de voortgang van de plannen die worden gemaakt, 

zoals het voor begin 2019 toegezegde beleid om een sterke 

inkrimping van het aantal proeven met apen te realiseren in  

het onderzoekscentrum in Rijswijk, het BPRC. In 2019 staat de 

evaluatie van de Europese richtlijn voor dierproeven opnieuw 

geagendeerd en zullen we binnen de werkgroep Research 

 Animals van Eurogroup for Animals input leveren. 

Suzanne Merkx, jurist bij de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming:  
“Al in 2007 pleitte ik namens de LID in de 
Tweede Kamer voor een ‘houdbaar’ dieren
houdverbod. Het is toch onbegrijpelijk dat 
we moeten wachten tot het weer misgaat? Nu, 
meer dan tien jaar later, zien we nog steeds vaak situaties waarbij 
het noodzakelijk is om  dieren te beschermen tegen hun eigena
ren. Het houdverbod, waar we als Dierenbescherming hard voor 
hebben gestreden, gaat ervoor zorgen dat we kunnen optreden 
voordat een dier in een slechte situatie terechtkomt bij een eige
naar die al heeft laten zien er niet voor te kunnen of willen zorgen. 
Onze inspecteurs mogen in zo’n geval het dier direct weghalen. 
Dat het houdverbod ook geldig blijft als een veroordeelde in 
hoger beroep gaat, biedt een belangrijke bescherming. Nu 
komen dieren eindelijk op de eerste plaats.”

‘EINDELIJK KOMEN DIEREN OP DE EERSTE PLAATS’Houdverbod
Als mensen dieren ernstig verwaarlozen, of zelfs mishandelen, 

heeft de overheid in Nederland de mogelijkheid om te besluiten 

dat iemand tijdelijk geen dieren mag hebben. De maximale duur 

van dat houdverbod is vijf jaar. Wij vinden dat écht te kort, 

omdat zo’n strafmaat vaak kan worden ingekort. Daarnaast kan 

niet direct voor een houdverbod worden gekozen, maar moeten 

dierenmishandelaars eerst andere maatregelen krijgen opgelegd. 

Pas als die te weinig verbetering opleveren, of mensen opnieuw 

de fout in gaan komt het houdverbod in beeld. De Dierenbescher-

ming vindt dat iemand die ernstig dierenleed veroorzaakt direct 

zo’n verbod moet kunnen krijgen. In 2018 beleefden we een 

mooie dierendag. Toen werd in de Tweede Kamer een wetsvoor-

stel aangenomen waarin staat dat de termijn omhoog gaat naar 

minimaal tien jaar én de straf direct kan worden opgelegd.  

Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer komen, maar de 

 Dierenbescherming rekent erop dat het zelfstandig houdverbod 

in 2019 van kracht zal zijn.
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5.9.  MARKETING, COMMUNICATIE  
EN FONDSENWERVING

Fondsenwerving
De Dierenbescherming kan haar werk doen dankzij de steun  

van haar achterban van leden, donateurs, bedrijven, fondsen en 

vrijwilligers. Het binden, boeien en oogsten van deze relaties 

vormt daarom het hart van het werk van de afdeling Marketing, 

Communicatie en Fondsenwerving. We creëren draagvlak voor 

het belang van dierenwelzijn en het werk van de Dierenbescher-

ming en verzilveren dit in steun, tijd en geld. Dit doen wij door  

dierenvrienden te inspireren bij te dragen aan een beter leven 

voor dieren én onze gevers te koesteren. Met transparante fond-

senwerving, authentieke communicatie en oplossingsgericht 

optimisme betrekken we onze achterban en laten we zien hoe zij 

een concrete bijdrage hebben geleverd aan beter dierenwelzijn. 

Zo werken we aan een lange termijnrelatie en duurzaam rende-

ment. Immers, hoe meer mensen de Dierenbescherming steunen, 

hoe meer wij kunnen doen voor dieren en hoe krachtiger wij  

kunnen optreden tegen dierenleed.

Focus Fondsenwerving 2018
• investeren in een duurzame relatie met onze achterban;

• behalen financiële inkomstentargets;

•  optimaliseren van de collecteweek en behoud collectanten  

en wijkhoofden;

•  ontwikkelen nieuwe kanalen en proposities voor  

fondsenwerving;

• investeren in (nieuwe) zakelijke duurzame partnerships;

• benutten van onze lokale kracht voor (lokale) fondsenwerving;

•  creëren van meer bewustwording van de mogelijkheid om na  

te laten;

•  koesteren van de samenwerking met de Nationale Postcode 

Loterij (NPL).

Succesvol fondsenwervingsjaar
2018 was een goed jaar voor Fondsenwerving. De financiële  

doelstelling is gehaald, meer dan 35% boven target. Dit is met 

name te danken aan de hogere inkomsten uit nalatenschappen, 

maar ook ten opzichte van 2017 zijn de inkomsten met circa 7% 

gestegen. Daarnaast hebben we 7.661 nieuwe leden mogen 

Jeroen van Dijke, relatiebeheerder bij de Dierenbescherming, 
bood in oktober bij veilinghuis Sotheby’s een kostbare viool aan 
uit een nalatenschap. De viool ging in Londen onder de hamer 
en bracht zo’n € 102.000 op. Een schitterend bedrag dat  
op verzoek van de overleden eigenaresse werd geschonken  
aan ons Kerbert Dierentehuis in IJmuiden en Stichting Dieren
ambulance Velsen.

KOSTBARE VIOOL UIT NALATENSCHAP
Nalaten

 verwelkomen, en gingen ruim 11.000 collectanten voor de 

 Dieren bescherming langs de deuren. We zijn nieuwe, duurzame 

zakelijke relaties aangegaan. Ook is de Dierenbescherming vaak 

als erfgenaam opgenomen in testamenten en van de Nationale 

Postcode Loterij konden we, net als voorgaande jaren, een belang-

rijke bijdrage tegemoet zien. Verder bleven de inkomsten vanuit 

de betalende achterban stabiel.

Ledenwerving, ledenbehoud en contributie
Mede dankzij de steun van bijna 120.000 leden kan de  

Dierenbescherming haar belangrijke werk voor dieren doen.  

Het opbouwen en behouden van een duurzame relatie staat 

centraal in onze aanpak. Zo hebben we dit jaar een uitgebreid 

welkomsttraject opgezet voor nieuwe leden zodat we elkaar  

nog beter leren kennen en beter op behoeften en interesses 

kunnen inspelen. In 2018 zijn er 7.661 nieuwe leden geworven 

(73% van het jaartarget), waarvan 579 gezinsleden. Eind 

december hebben we voor de vierde keer onderzoek gedaan  

naar de loyaliteit onder leden en donateurs. Totaal aantal 

respondenten van het onderzoek was 11.869. De loyaliteitsscore  

is met 86 in 2018 opnieuw gestegen ten opzichte van voorgaand 

jaar, wat duidelijk aangeeft dat we een gezonde, trouwe achterban 

hebben en de juiste mensen aan ons binden. Ter vergelijking: 

binnen de benchmark ligt de CCS (Charity Support Score) op 57.

Giftenwerving
Naast de contributie en giften van onze leden, ontvangen  

we een belangrijke financiële bijdrage van donateurs en 

 periodieke schenkers. Vaak in reactie op onze (online) marketing-

campagnes, direct mailings, tv- en radiocommercials en  

free publicity. Eind 2018 lanceerden we het nieuwe platform 

voordieren bescherming.nl waarmee mensen een inzamelings-

actie kunnen starten of concreet project steunen van een asiel  

of ambulance.

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

voor de Dierenbescherming. In 2018 ontvingen we van 288 men-

sen een nalatenschap. Onze relatiebeheerders adviseren mensen 

over het opnemen van de Dierenbescherming in hun testament 

en de mogelijkheid om de zorg voor huisdieren na overlijden over 

te nemen. Er werden bijeenkomsten voor onze achterban georga-

niseerd op diverse locaties om ze te informeren over de mogelijk-

heid om na te laten aan de Dierenbescherming. Daarnaast was er 

een mooie uitzending van het tv-programma De nalatenschap op 

SBS6. Tevens is de Dierenbescherming initiatiefnemer van een 

gezamenlijke landelijke campagne van 94 goede doelen om 

bewustwording te creëren en het bespreekbaar maken van het 

opnemen van een goed doel in een testament.

Collecte
In 2018 werd de landelijke collecteweek centraal georganiseerd 

en zijn ruim 11.000 collectanten enthousiast langs de deuren 

gegaan. Samen hebben ze een bedrag ingezameld van bijna  

€ 1 miljoen, maar liefst € 65.000 meer dan in 2017. In 2018 

hebben we het contact met collectanten en wijkhoofden 

verbeterd, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten in  

het land, de Facebook collecte community, Service Calls en 

e-nieuwsbrieven. 

Bedrijven
Het aangaan van lange termijn samenwerkingen met het 

 bedrijfsleven is een van onze speerpunten. We hebben een aantal 

trouwe partners en er kwamen nieuwe partnerships bij, zoals 

 Greenchoice waarmee we een nieuw 100% dierzaam energie label 

zijn gestart. Klanten van dit label dragen bij aan nieuwe zonne-

panelen voor onze asielen.

Communicatie en Voorlichting
Zeer regelmatig verzorgt de Dierenbescherming commentaren  

in de media bij allerlei zaken op het vlak van dierenwelzijn. We 

gelden als een autoriteit en de weerslag daarvan is een continue 

stroom van aandacht van persvertegenwoordigers voor het werk 

en de opinie van de Dierenbescherming. Regelmatig maken we 

zelf nieuws met onderwerpen die proactief worden uitgedragen. 
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Collecteren 
NOG STEEDS HARD NODIG
Trijnie van der Haas, wijkhoofd met ruim 
veertig collectanten onder haar hoede: 
“Mijn drive is een diepgewortelde liefde 
voor dieren. Collecteren is nog steeds  
hard nodig, dat zie ik overal om me heen. 
Dierenambulances zijn dag en nacht in 
touw voor dieren in nood en ook de mede
werkers en vrijwilligers in de asielen staan 
altijd klaar. Om hulp te kunnen blijven 
 bieden is veel geld nodig. Dit is mijn manier 
om een steentje bij te dragen.”

3.630 kittens konden wij dit jaar een fijn leven geven. De 
 campagne #Geefommij draaide om de vele jonge katjes die  
in de zomermaanden in onze asielen terechtkomen. Behalve  
een heleboel liefde krijgen ze er medische zorg, worden ze 
 ontwormd, ontvlooid, ingeënt en gechipt, en gesteriliseerd of  
gecastreerd. Dat kost veel geld. Maar mede dankzij de steun van 
onze achterban, konden wij de kleintjes de zorg bieden die zij zo 
hard nodig hebben. 

FIJN LEVEN VOOR 3.630 KITTENS 
AUGUSTUS

Dierenbescherming in het nieuws
In 2018 zorgde onder andere de omschakeling van de Groningse 

boerin Annechien ten Have naar het houden van varkens  

met 2 sterren van het Beter Leven keurmerk voor de nodige 

media-aandacht. De NOS berichtte hierover op de radio en in  

de journaals. Ook rondom de Oostvaardersplassen was de Dieren-

bescherming regelmatig in het nieuws. Verder was er gedurende 

het jaar aandacht voor het inspectiewerk, onze asielen en dieren-

ambulances, stalbranden, het houdverbod en seizoensgebonden 

thema’s. In 2018 genereerden we een pr-waarde van € 13.407.211 

(gelijk aan 2017) en een bereik van 1.037 miljoen impressies  

(lichte stijging). 

Asieldierencampagne
De asieldierencampagne #Geefommij stond in het teken van de 

opvang van kittens. De campagne werd afgetrapt met een pers-

bericht over de kosten die gemoeid zijn met de opvang van  

specifiek deze groep dieren. Het onderwerp werd onder andere in 

het Jeugdjournaal, AD en de Stentor opgepakt. Daarnaast werd 

via social media en (online) media-inkoop aandacht voor deze 

campagne gevraagd.

Vissenwelzijn
Met de expositie Vissen boven water vroegen we in september 

aandacht voor het welzijn van vissen. De foto-expositie die  

de  dieren in hun natuurlijk leefomgeving liet zien, was de  

aftrap van een meerjarenplan om aandacht te vragen voor de 

 lijdensweg die veel vissen moeten ondergaan. De Raad van 

 Dierenaangelegenheden stelde in 2017 dat de Nederlandse wet 

vissen erkent als wezens met gevoel waarvoor een zorgplicht 

geldt. Ons ledenmagazine DIER werd eenmalig uitgebreid  

met een twaalf pagina’s tellende special over vissenwelzijn, en 

online besteedden we aandacht aan dit onderwerp door middel 

van de Visquiz. 

Website van het jaar
Onze website ikzoekbaas.nl werd voor het tweede jaar op rij uit-

geroepen tot Website van het Jaar in de categorie Goede doelen. 

Criteria waarop getoetst werd, waren onder andere inhoud,  

navigatie, design en aanbevelingsintentie. De verkiezing is  

met jaarlijks circa één miljoen stemmen de grootste publieks-

verkiezing van ons land. 

Uniforme uitstraling 
Om landelijke herkenbaarheid te bewerkstelligen, werd het  

project om al onze locaties te voorzien van signing in de huisstijl 

van de Dierenbescherming voortgezet. Bij aankomst is het  

bezoekers nu direct duidelijk dat ze bij een locatie van de  

Dierenbescherming zijn. 

Diervriendelijke consumptie 
Gedurende 2018 hebben we consumenten voorgelicht over  

hoe het met dieren in de veehouderij is gesteld en welke verbete-

ringen er onder het Beter Leven keurmerk plaatsvinden. Dat 

deden we met behulp van een reeks animaties, en door het  

organiseren van de Beter Leven week in oktober. Onder de 

 noemer ‘Beter Leven? Check ’t label even’, maakten we consu-

menten bewust van het feit dat de sterren op de verpakking je 

alles vertellen over het niveau van dierenwelzijn. 

 jaarverslag 2018 | 43



 jaarverslag 2018 | 4544 | jaarverslag 2018

6. DE ORGANISATIE
6.1.  DE MENSEN VAN DE 

DIERENBESCHERMING

In onze organisatie zijn we trots op ons werk en de bijdrage die 

we daarmee (in)direct leveren aan het vergroten van dierenwel-

zijn. Dit kunnen wij niet zonder inzet van al onze medewerkers. 

We zijn graag een professionele werkgever waar onze medewer-

kers met plezier werken.

Personeel

Mensen in dienst  371
 Mannelijke personeelsleden  65
 Vrouwelijke personeelsleden  306
 
FTE  301
Gemiddelde leeftijd personeelsleden  38 jaar
 
Gemiddeld aantal dienstjaren  7 jaar
 
Contract voor bepaalde tijd  88
Contract voor onbepaalde tijd  283
 
Personeel in dienst 2018  61
Personeel uit dienst 2018  74
Gemiddeld verzuimpercentage  6,9 %

Vrijwilligers

Vrijwilligers (excl. collectanten/wijkhoofden)  4.075
Mannelijke vrijwilligers  984
Vrouwelijke vrijwilligers  3091
Gemiddelde leeftijd vrijwilligers  44 jaar
Collectanten  11.000
Wijkhoofden  1.800

Verbinding
De Dierenbescherming is een professionele organisatie die werkt 

aan dierenwelzijn, onder andere door de inzet van vrijwilligers. 

Zij zijn het kloppend hart en geven met veel dierenliefde, betrok-

kenheid en bevlogenheid mede invulling aan het realiseren van 

onze missie. Niets minder geldt voor ons personeel. Dankzij hun 

structurele inzet zijn we naast de directe hulp aan dieren onder 

meer in staat om een professionele administratie te voeren, 

 structureel te lobbyen, voorlichting te geven en inkomsten voor 

ons werk te generen. 

Inzet van vrijwilligers
In 2018 hebben we veel nieuwe vrijwilligers verwelkomd als  

dier-sociaal medewerker, een nieuwe functie binnen de Dieren-

bescherming. Met de aantrekkende arbeidsmarkt bleek het in 

2018 een nog grotere uitdaging voldoende vrijwilligers te vinden 

en te behouden. We experimenteerden met nieuwe manieren van 

werving en hielden in januari een campagne met als doel om 

nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Gelukkig mogen we dagelijks 

nog altijd rekenen op de inzet van bijna 4.100 bevlogen dieren-

beschermers, die hun vrijwillige bijdrage leveren aan het reali-

seren van onze missie. 

Gezondheid & Vitaliteit
De Dierenbescherming hecht veel waarde aan gezondheid  

en vitaliteit van haar medewerkers. In navolging van de 

Meerjarenstrategie 2016-2020 zijn er in 2018 grote stappen  

gezet richting een uniform Gezondheids- en Veiligheidsbeleid 

met alle bijbehorende regelingen, protocollen en handvatten.  

Na uitvraag binnen de organisatie en afstemming met de 

klankbordgroep is er een startdocument opgesteld waarin alle 

aspecten aangaande gezondheid en veiligheid binnen de 

Dierenbescherming in kaart zijn gebracht en geprioriteerd. 

Daarnaast is een start gemaakt met een Duurzaam Inzetbaar-

heidsbeleid met maatregelen ter bevordering van de arbeids  - 

v italiteit van het personeel. In 2018 is de Dierenbescherming een 

samenwerking aangegaan met Zorg van de Zaak als arbodienst-

verlener om ook op het curatieve vlak te zorgen voor meer 

gezondheid en vitaliteit binnen de organisatie. 

Opleidingen
Vanuit het centrale interne opleidingsinstituut, de DB Academy, 

is er in 2018 een breed scala aan opleidingen aangeboden aan 

onze medewerkers. Dit jaar was er extra ruimte voor dierinhou-

delijke opleidingen en namen veel medewerkers met plezier 

zowel in- als extern deel aan cursussen en lezingen. In juni is een 

enquête gehouden onder alle personeelsleden om te peilen hoe 

er tegen onze DB Academy wordt aangekeken. De resultaten 

waren positief en zijn meegenomen in de uitwerking van de 

opleidingsplannen van 2019.

Uniformiteit
Toewerkend naar één Dierenbescherming (1DB) is er voor perso-

neelsleden een nieuw functiegebouw geformaliseerd en zijn alle 

bestaande functies in generieke functies ingedeeld. Dit is een 

grote stap voorwaarts richting uniformiteit, maar schept vooral 

duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijk- 

heden. Daarnaast is er een principe-akkoord met de COR 

 (Centrale Ondernemersraad) bereikt over de harmonisatie van de 

arbeidsvoorwaarden, deze worden per 1 januari 2019 ingevoerd.

De vrijwilligersvoorwaarden en voorzieningen zijn in 2018  

reeds geharmoniseerd, waarmee álle vrijwilligers van de  

Dierenbescherming onder dezelfde voorwaarden, met gelijke 

voorzieningen hun werk met plezier kunnen uitvoeren. 

Ook extern treden we graag uniform naar buiten middels onze 

bedrijfskleding. In 2018 hebben we een inhaalslag gemaakt  

met het eenduidig ‘aankleden’ van de medewerkers binnen de 

Dierenbescherming zodat we herkenbaar zijn voor het publiek. 
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Daarmee hebben we afscheid genomen van ‘oude tenues’  

van de in 2015 gefuseerde entiteiten en staken we onszelf in  

een nieuw jasje.

Kernwaarden & Cultuur
In 2018 zijn de kernwaarden van de Dierenbescherming verder 

ingebed in de organisatie. Tijdens introductiebijeenkomsten voor 

medewerkers maken zowel nieuwe personeelsleden en sinds 2018 

ook vrijwilligers kennis met de organisatie en onze kernwaarden 

Betrouwbaar, Lerende organisatie, Slagvaardig en Trots. We 

 werken toe naar een structuur waarbij álle nieuwe medewerkers 

op een prettige manier kennismaken met de organisatie en 

 gedegen worden ingewerkt. Daarnaast zijn de kernwaarden 

 ingebed in de uniforme Voorwaarden en voorzieningen voor 

 vrijwilligers van de Dierenbescherming.

Dierenwelzijn top of mind
Binnen het landschap van zo’n vierhonderd dierenwelzijns-

organisaties heeft de Dierenbescherming zienswijzen vastgesteld 

gericht op welzijnsverbetering van alle dieren in Nederland. Wij 

richten ons op concrete stappen voorwaarts. Het is daarom van 

belang dat de Dierenbescherming een eenduidig uitgedragen 

visie over dierenwelzijn hanteert als het gaat om de standpunten 

en dat medewerkers het daarbij behorende gedrag hanteren. In 

het document Dierenwelzijn top of mind – dat in 2018 door en 

voor de Dierenbescherming is vastgesteld – zijn onze belangrijk-

ste standpunten opgenomen over onderwerpen als dierenmishan-

deling en -verwaarlozing, jacht, handel in dieren of exoten, 

pelsdierfokkerij, bontproductie, het dragen van bont, kopen en 

consumeren van foie gras, levend gekookte kreeft en krab, sport-

vissen, broodfok van honden en hondenhandel en dierproeven. 

Met deze activiteiten behoort een dierenbeschermer zich niet 

bezig te houden. Daarnaast komen dierenwelzijnsonderwerpen 

aan de orde waarover medewerkers onderling van mening kun-

nen verschillen, maar waaraan aandacht is besteed om meer 

bewustwording te creëren voor dierenwelzijn. De bedoeling van 

Dierenwelzijn top of mind is dat alle medewerkers op de hoogte 

zijn van deze standpunten en ze kan uitdragen. Binnen de organi-

satie worden diverse methodes en spelmechanieken ingezet om 

dit te bewerkstelligen.

6.2. ONZE PARTNERS

Om dieren in ons land een beter leven te geven, moet er veel 

gedaan en bereikt worden. Meer dan de Dierenbescherming  

in haar eentje kan bewerkstelligen. Daarom zoeken wij samen-

werking met uiteenlopende partners om onze doelstellingen  

te realiseren.

Zakelijke markt
We werken samen met uiteenlopende bedrijven om dieren een 

beter leven te geven. De Dierenbescherming ontvangt donaties 

van bedrijven en ook zichtbaarheid voor onze campagnes. We 

bouwen graag aan duurzame relaties en zijn verheugd dat we in 

2018 de samenwerking met een aantal sponsorpartners konden 

voortzetten, waaronder Yarrah, Medpets, IDEXX, YourGiftcard, 

7Digits, Reaal Dier&Zorg, Booking.com en Vivara. Ook ontvingen 

we donaties (in natura) van bedrijven zoals de Vegetarische  

Slager, DogBuddy, Lush en Happy Dog. Zo konden we dankzij de 

cadeaupakketjes van Lush de vrijwilligers in het zonnetje zetten 

nadat ze zo hard hadden gewerkt om de zwanen en andere vogels 

te redden bij de olieramp in Rotterdam. Coolblue deed dit jaar 

voor het eerst een bijzondere actie waarbij ze een kattenkalender 

maakten van katten in Coolblue dozen. Dit leverde, naast zicht-

baarheid, een mooi bedrag op van € 10.000. 

Ook is de samenwerking met Topbloemen officieel van start 

gegaan, waarbij via een speciale link een jaar lang een donatie 

wordt gedaan aan de Dierenbescherming bij bestelling van een 

boeket bloemen. Deze donatie wordt vervolgens verdubbeld  

door Topbloemen. Tenslotte is er een veelbelovende samen-

werking gestart met Greenchoice. Wanneer het energiepakket  

100% Dierzaam wordt afgesloten door de consument, doneert 

Greenchoice een bedrag aan de Dierenbescherming waarmee we 

sparen voor zonnepanelen voor de opvangcentra. Het plan is om 

al in 2019 de eerste zonnepanelen te gaan leggen. 

Fondsen
Stichting Ida Zilverschoon reikt jaarlijks prijzen uit aan vrij-

willigers of projecten die zich actief en belangeloos inzetten  

voor dieren. In 2018 mochten we scholenvoorlichters Attie van 

Tol en Mart Keesmekers en de groep vrijwilligers die te hulp 

 schoten na de olieramp met de zwanen in de regio Zuidwest 

 feliciteren. Ook de kantoorvrijwilligers van regio Noordwest en  

de teams van Dierenasiel Winschoten en Dierenambulance  

Oost-Groningen werden verrast. De Ida Zilverschoonprijs bestaat 

uit een geldbedrag van € 250 per vrijwilliger en een apart bedrag 

voor een groep. Stichting Het Waardige Dier heeft in 2018 voor 

bijna € 235.000 aan projecten gefinancierd. Een anonieme stich-

ting maakte in 2018 twee projecten van de Dierenbescherming 

financieel mogelijk.

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij is sinds 1995 partner van de 

 Dierenbescherming. Dankzij de deelnemers van de Postcode 

 Loterij kunnen we dieren opvangen in onze asielen, dieren-

ambulances inzetten en dierenleed bestrijden. Daarnaast 

 ondersteunt de Postcode Loterij ons via haar eigen communicatie-

kanalen zoals televisieprogramma’s en sociale media. In 2018 

hebben wij evenals voorafgaande jaren een cheque ter waarde 

van € 1,8 miljoen in ontvangst mogen nemen. 

6.3. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Vaak bereik je meer als je de handen ineen slaat. Om onze doelen 

te bereiken trekt de Dierenbescherming daarom regelmatig op 

met organisaties als:

• Stichting AAP

• Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren

• Natuurmonumenten

• 12 Landschappen 

• Zoogdiervereniging

• Fauna4life

• Vissenbescherming

• Hondenbescherming

• Federatie Dierenambulances Nederland

• Vogelbescherming

• RAVON

• Vlinderstichting (Jaarrond Tuintelling)

• Natuur en Milieu

• Eyes on Animals

• Stichting Natuurbeelden 

• Milieufederatie

We werken met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en met 

gemeente Rijswijk aan diervriendelijker alternatieven voor het 

doden van dieren t.b.v. schadebestrijding. Met RVO.nl (Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland) bemiddelen we dieren uit juridi-

sche trajecten, terwijl we met koepelorganisatie Eurogroup  

for Animals en Bont voor Dieren een (formeel) samenwerkings-

verband hebben. In de regio’s wordt daarnaast veel samengewerkt 

met opvang- en ambulanceorganisaties die geen onderdeel zijn 

van de Dierenbescherming en gemeentes.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming trekt regel-

matig op met de politie en stemt af met de NVWA (Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit) en RVO.nl. Verder nemen we deel 

aan breed samengestelde verbanden als de Transitiecoalitie  

Voedsel, Food Policy, Stuur- en Werkgroep Stalbranden, 

 Begeleidingscommissie Varkensstaarten, Stuurgroep Ingrepen bij  

Pluimvee en Stichting Weidegang. Tevens gebruiken we kennis 

van hogescholen en universiteiten voor specifiek onderzoek, met 

name Universiteit Utrecht (Faculteit Diergeneeskunde) en 

Livestock Sciences van Wageningen University & Research, en 

nemen we regelmatig zitting in begeleidingscommissies van 

wetenschappelijke onderzoeken.

Voor ons project ter uitbreiding van het Beter Leven keurmerk 

met zuivel- en milieucriteria werken we samen met de Vogel-

bescherming en Natuur en Milieu. Een tweede project gaat over 

mogelijke afstemming tussen het dierenwelzijnslabel van de 

Deutsche Tierschutzbund en het Beter Leven keurmerk, gericht 

op het vergroten van mogelijkheden voor de ondernemers om 

meer dieren een beter leven te geven. In 2018 gaven we steun aan 

het initiatief Stop de kooien van Compassion in World Farming. 

6.4.  BEDRIJFSVOERING  
EN GOVERNANCE

Statuten
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren is statu-

tair gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407319. De 

 Vereniging is opgericht op 25 augustus 1864. De statuten zijn 

voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd op 31 mei 2018.

De Dierenbescherming heeft geen winstoogmerk. Ons doel is  

dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun 

belangen te behartigen. 

Kenmerkend voor de structuur van de Dierenbescherming is dat 

de organisatie drie belangrijke organen kent:

•  De Bestuurder aan wie op grond van de wet bepaalde bevoegd-

heden zijn toegekend.

•  De Ledenraad aan wie op grond van de wet bepaalde bevoegd-

heden zijn toegekend.

•  De Raad van Toezicht aan wie op grond van de ANBI-status en 

CBF-Erkenning bepaalde bevoegdheden zijn toegekend.

Deze bevoegdheden zijn in zekere mate overlappend, waardoor 

goede samenwerking tussen de organen van belang is.

Toezichtmodel
Binnen de Dierenbescherming wordt voldaan aan het principe 

van scheiding van bestuur en toezicht. De Vereniging kent  

een Ledenraad, Raad van Toezicht, Bestuur en Centrale 

 Onder nemingsraad (COR).

Erkende instelling
De Dierenbescherming is door het Centraal Bureau Fondsen-

werving (CBF) aangemerkt als erkende instelling. Daarnaast 

onderschrijft de Dierenbescherming als lid van Goede Doelen 

Nederland de SBF-Code Goed Bestuur en de daarin opgenomen 

kernwaarden, principes en normen. De Vereniging kwalificeert 

zich als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; nummer  

RSIN 002709399), waardoor schenkingen en nalatenschappen  

zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting en een gever onder 

bepaalde voorwaarden belastingvoordeel heeft bij het doen van 

de schenkingen.

Consolidatiekring
Naast de landelijke vereniging bestaat de structuur van de 

 Dierenbescherming uit circa vijftig verbonden en/of gelieerde 

instellingen. Dit zijn stichtingen waarin onder andere opvang-  

en dierenambulanceactiviteiten en in een aantal gevallen ver-

mogensbeheer zijn ondergebracht. De gelieerde organisaties 

behoren tot de Consolidatiekring van de Dierenbescherming;  

op grond van de statuten van deze organisaties is in meer of min-

dere mate sprake van zeggenschap van de Dierenbescherming. 

Voor het overgrote deel van de stichtingen geldt dat de door de 
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Dierenbescherming voorgeschreven modelstatuten en -reglemen-

ten zijn ingevoerd en dat de Nederlandse Vereniging tot Bescher-

ming van Dieren het Bestuur vormt. De activiteiten van deze 

stichtingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de doel-

stellingen, de visie en het beleid van de Dierenbescherming.

Voor de gelieerde stichtingen zijn de modelstatuten per 1 juli 

2017 opnieuw vastgesteld. Bij een klein aantal stichtingen geldt 

er een (schriftelijk) samenwerkingsverband met afwijkende  

statuten, bij enkele daarvan is dat nodig gezien de specifieke 

 activiteiten die in de betreffende stichting zijn ondergebracht.

De Consolidatiekring van de Dierenbescherming bestaat uit 

rechtspersonen die door middel van consolidatie organisatorisch 

direct of indirect zijn verbonden met de organisatie en samen 

één economische eenheid vormen. De stichtingen die tot de 

 Consolidatiekring van de Dierenbescherming behoren, zijn in de 

jaarrekening weergegeven.

Leden
De Dierenbescherming heeft gewone leden, gezinsleden,  

ereleden en leden van verdienste. Toelating van leden vindt 

plaats volgens de bepalingen zoals opgenomen in het huis-

houdelijk reglement.

Ledenraad
Samenstelling
De Ledenraad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte 

van elkaar, het Bestuur, de Raad van Toezicht en welk deelbelang 

ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Ledenraad 

van de Dierenbescherming bestaat uit 25 mensen. De leden 

 hebben een zittingstermijn van ten hoogste drie jaar. In 2017 

 hebben er verkiezingen plaatsgevonden. De huidige ledenraad is 

sinds 1 januari 2018 in functie.

Benoeming
Door de leden wordt uit hun midden een aantal van 24 leden 

gekozen. Alleen een meerderjarige natuurlijke persoon die in 

beginsel voldoet aan de profielschets kan tot lid worden gekozen. 

Leden van de Ledenraad mogen niet in enig dienstverband staan 

tot de Dierenbescherming of aan de Dierenbescherming gelieer-

de organisaties. Tevens mogen de leden van de Ledenraad geen, 

op welke wijze dan ook, commerciële banden hebben met de 

voornoemde organisaties. Twaalf leden worden provinciaal 

geworven, twaalf leden worden landelijk geworven. Voor alle 

benoemingen geldt dat kandidaten moeten voldoen aan de in de 

algemene profielschets beschreven expertise. Een ander criterium 

is teamsamenstelling en diversiteit. De 24 leden kiezen op basis 

van kwaliteiten die zijn beschreven in een algemene profielschets 

gezamenlijk een dagelijkse voorzitter die eveneens lid van de 

Ledenraad is. Als een vacature niet kan worden vervuld op de 

wijze als hiervoor beschreven, wordt het lidmaatschap vervuld 

door de eerstvolgende niet gekozen landelijke kandidaat met  

de meeste stemmen.

Vergaderingen
Statutair worden er ieder verenigingsjaar ten minste twee ver-

gaderingen van de Ledenraad gehouden, in de praktijk komt de 

Ledenraad vaker bijeen en staan buiten de reguliere vergader-

punten ook dierinhoudelijke thema’s centraal. In 2018 is er een  

‘dialoogagenda’ in het leven geroepen en werd voor het eerst een 

dialoogsessie georganiseerd. Hierbij zijn de Ledenraad, Raad van 

Toezicht en werkorganisatie vertegenwoordigd en is er gelegenheid 

om een inhoudelijke dialoog te voeren met de werk organisatie over 

dierinhoudelijke onderwerpen aan de hand van de vast gestelde 

afwegingskaders. Op basis van deze sessie kan de Ledenraad input 

leveren voor bijvoorbeeld het jaarplan van de Dierenbescherming 

en andere dierinhoudelijke thema’s nader bespreken. 

De voorjaarsvergadering wordt gehouden vóór 1 juli en  

de najaarsvergadering na 1 juli, maar voor het einde van  

het kalenderjaar.

In de voorjaarsvergadering komt onder meer aan de orde:

•  het jaarverslag en de jaarrekening inclusief de controle-

verklaring van de accountant;

•  de voorziening in eventuele vacatures van het Bestuur of de 

Raad van Toezicht;

•  andere voorstellen van het Bestuur, mits deze zijn opgenomen 

in de oproeping ter vergadering;

•  het besluit tot verlenen van decharge van het Bestuur over  

het gevoerde beleid en van de Raad van Toezicht over het 

gehouden toezicht.

In de najaarsvergadering komt onder meer aan de orde:

•  het jaarplan en de begroting voor het volgend verenigingsjaar, 

alsmede de jaarplanning;

•  de voorziening in eventuele vacatures van het Bestuur of de 

Raad van Toezicht;

•  andere voorstellen van het Bestuur, mits deze zijn opgenomen 

in de oproeping ter vergadering.

De Ledenraad kent een voorzitterschap bestaande uit:

•  een technisch voorzitter (ten tijde van de Ledenraads-

vergadering), zijnde de voorzitter van de Raad van Toezicht;

•  een dagelijks voorzitter zijnde een lid van de Ledenraad dat 

daartoe door en uit de leden van de Ledenraad is gekozen.

Community 
Binnen de digitale omgeving van de Dierenbescherming is in 

2018 een eigen community ingericht waar leden van de Leden-

raad relevante informatie en documenten kunnen vinden. 

Bestuurssecretaris
Er is een bestuurssecretaris aangesteld die zich onder  

andere richt op het organiseren van de verbinding tussen de 

werkorganisatie NVBD, de Raad van Toezicht en de Ledenraad, 

alsmede het adequaat communiceren met en ondersteunen van 

de Ledenraad in algemene zin.

De Ledenraad kende in 2018 de volgende commissies:
Een aantal commissies heeft een statutaire basis en een aantal is door de 

Ledenraad zelf ingesteld omdat dat nuttig of noodzakelijk werd geacht. 

•  Commissie Voorbereiding Ledenraad heeft een statutaire  

basis en wordt gevormd door de (dagelijks) voorzitter van de 

Ledenraad en twee door de Ledenraad aan te wijzen leden.  

Deze commissie stelt in overleg met de bestuurder, voorzitter 

DE LEDENRAAD IN 2018
Dit was het eerste jaar van de hernieuwde Ledenraad van de  
Dierenbescherming. In 2018 is de Ledenraad zeven maal bijeen
gekomen. In de Ledenraadvergaderingen zijn onder meer de 
volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

• Dierenhulp
• In het wild levende dieren
• Oostvaardersplassen
• TNR Zwerfkatten
• Maatschappelijke issues: Olieramp in Rijnmond
• Problematiek HR (hoog risico) honden 
• Dierenwelzijn top of mind
• Harmonisatie arbeidsvoorwaardentraject
• Ontwikkelingen Beter Leven keurmerk
• Gezelschapsdieren 
• Jaarplan en begroting 2019
• Samenstelling en werk commissies 
• Zelfevaluatie Ledenraad
• Jaarverslag en jaarrekening 2017
• Rolverdeling tussen Ledenraad, Raad van Toezicht en Bestuurder
• Introductie Directeur/Bestuurder 
• Benoeming leden Raad van Toezicht

Excursie
Op 10 maart 2018 heeft een aantal leden van de Ledenraad voor de 
tweede keer een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen.

Raad van Toezicht (en bestuurssecretaris) de definitieve agenda 

voor de Ledenraad-vergadering vast. 

•  Commissie Communicatie Ledenraad is gericht op het  

betrekken van de leden bij en informeren van de leden over de 

werkzaamheden van de Ledenraad. In 2018 heeft de Commissie 

verder uitgewerkt hoe de werkzaamheden worden ingevuld  

en vervolgd.

•  Commissie Vrijwilligers Ledenraad richt zich op vrijwilligers 

en de wijze waarop de Dierenbescherming hen optimaal  

in staat stelt werkzaamheden uit te voeren. In 2018 heeft  

de commissie geconstateerd dat de Dierenbescherming het 

 vrijwilligersbeleid verder professionaliseert en de vrijwilligers 

goed faciliteert.

•  Commissie Verbetering Ledenraad richt zich op het opti-

maal laten functioneren van de Ledenraad, en hoe een actieve 

inzet van de leden gestimuleerd kan worden. De Commissie 

heeft 2018 gebruikt om ervaring op te doen in de Ledenraad, in 

2019 willen zij zich richten op mogelijke verbetervoorstellen.

•  Commissie Governance Ledenraad richt zich vooral op de 

vorm van samenwerking tussen de Bestuurder, Raad van Toe-

zicht en Ledenraad binnen de complexe organisatie en de orga-

nisatiestructuur zoals vastgelegd in statuten en reglementen. 

•  Commissie Jaarstukken Ledenraad is vroegtijdig aangeslo-

ten op het proces van de jaarstukken en heeft extra gelegen-

heid tot het stellen van vragen. Zij doet een eerste beoordeling 
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van de jaarstukken en geeft een advies aan de Ledenraad met 

betrekking tot de besluitvorming hierover. 

•  De Kiescommissie heeft een statutaire basis en is belast met 

het organiseren van de verkiezingen van de Ledenraad. De com-

missie wordt actief op het moment dat de verkiezingen aan de 

orde zijn of er tussentijds in vacatures moet worden voorzien. 

Accountant
De Ledenraad benoemt, in beginsel op bindende voordracht van 

de Raad van Toezicht, de accountant.

Raad van Kinderen
‘Hoe kan de Dierenbescherming ervoor zorgen dat er binnen de 

gezelschapsdierensector goed (of beter) voor dieren gezorgd wordt?’ 

Dit vraagstuk kreeg Groep 8 van de Haagse basisschool De Paradijs-

vogel voorgelegd. Deze kinderen vormden in 2018 de Raad van 

 Kinderen, een initiatief van de Missing Chapter Foundation. 

 Organisaties kunnen bij de Raad aankloppen met een dilemma  

of strategisch vraagstuk, dat de kinderen vervolgens gaan onder-

zoeken. Door hun frisse en onbevangen kijk op de dingen, komen 

kinderen vaak met originele denkrichtingen en creatieve en oncon-

ventionele oplossingen en adviezen. Met de dertig jonge adviseurs 

die we in huis haalden, hopen we waardevolle ideeën te verzame-

len, die we in de toekomst daadwerkelijk kunnen toepassen.

Dialoogdag
Op 22 september heeft voor de eerste maal een dialoogsessie  

tussen de Ledenraad en het Bestuur van de Dierenbescherming 

plaatsgevonden. Tijdens deze sessie zijn onder meer de  

volgende onderwerpen aan bod gekomen: importhonden,  

rashondenfokkerij, zwerfkatten, een robotpaard voor maneges 

waarop studenten hun vaardigheden kunnen oefenen en het 

identificeren van een effectieve en praktische methode om  

grote dieren uit het water te redden. 

Op deze wijze levert de Ledenraad input voor dierinhoudelijke 

onderwerpen. Deze worden ofwel verwerkt in het jaarplan 2019 

of nader onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dan dat het haal-

baar en passend is om het betreffende onderwerp in een volgend 

jaarplan te verwerken óf er volgt een feitelijke onderbouwing 

waaruit blijkt dat daar redelijkerwijs van moet worden afgezien.

 

Geen bezoldiging
Het lidmaatschap van de Ledenraad is onbezoldigd.

Raad van Toezicht
Samenstelling
De Dierenbescherming kent een Raad van Toezicht, bestaande uit 

een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste 

vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. In 2018 zijn er 

drie nieuwe leden tot de Raad van Toezicht toegetreden. Per  

1 januari 2019 is de voorzitter van de Raad van Toezicht volgens 

het vastgestelde rooster afgetreden. Per diezelfde datum is een 

nieuw lid benoemd, waardoor de Raad van Toezicht uit zeven 

natuurlijke personen bestaat.

RAAD VAN TOEZICHT 
d.d. 1 januari 2018 
P. Smits (voorzitter) 
M. Eleveld
M.C. Kuipers (vicevoorzitter)
P. Buisman 

2018 Toegetreden
F.L.B. Meijboom – 23 juni 2018
J.K. de Pree – 29 september 2018
M. Sijmons – 29 september 2018

Afgetreden 2019
P. Smits – 1 januari 2019

Toegetreden 2019
K. Broekhuizen – 1 januari 2019

BESTUUR NVBD  
A.J. Bakker ad interim met ingang van  
1 oktober 2017 tot 22 mei 2018
J.F. Admiraal met ingang van 22 mei 2018

Benoeming
De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt 

met inachtneming van een door de Raad van Toezicht, na  

overleg met het Bestuur, vast te stellen functieprofiel waarin de 

competenties en selectieprocedure zijn bepaald. De leden van de 

Raad van Toezicht mogen niet in enig dienstverband staan tot de  

Dierenbescherming, of aan de Dierenbescherming gelieerde  

organisaties. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een 

voorzitter en een vicevoorzitter en kan eventuele taken onderling 

verdelen bij reglement. Aftredende leden kunnen ten hoogste een-

maal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vijf 

jaar. Er gelden dan dezelfde regels als bij de initiële benoeming.

Taken
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het Bestuur,  

de Consolidatiekring, het beleid en de algemene gang van zaken 

binnen de Dierenbescherming en de daarmee verbonden organi-

saties. De Raad van Toezicht is belast met de taken die hem bij de 

statuten zijn toegekend.

Besluiten
De volgende besluiten van het Bestuur zijn onder andere  

onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de Raad van 

Toezicht en de Ledenraad:

•  de vaststelling of wijziging van het meerjarenbeleidsplan en de 

meerjarenraming;

• de vaststelling of wijziging van de begroting en het jaarplan;

• de vaststelling of wijziging van het jaarverslag en jaarrekening;

•  het aanvragen van het faillissement of surseance van de  

Dierenbescherming;

• de vaststelling of wijziging van de contributies van de leden;

•  de leden van de Raad van Toezicht handelen zonder last en  

ruggenspraak.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. 

Doorgaans komt de Raad vaker bijeen, dit doet zij wanneer 

 tussentijdse besluitvorming gewenst is en ook is er in 2018 extra 

tijd vrijgemaakt voor onderlinge kennismaking en overdracht in 

het kader van de toetredingen die hebben plaatsgevonden. 

Bestuur
Het bestuur van de Dierenbescherming werd tot 22 mei, op  

interim basis, gevoerd door de heer A.J. Bakker. Met ingang van  

22 mei heeft de Raad van Toezicht conform artikel 10.5 van de 

statuten van de NVBD en artikel 7.4 van de statuten van de LID 

mevrouw J.F. Admiraal tot statutair Bestuurder benoemd. 

Taak
Het Bestuur is belast met het besturen van de NVBD en met de alge-

mene gang van zaken binnen de Dierenbescherming en de daar-

mee verbonden organisaties. Het Bestuur bepaalt het strategisch 

beleid, stelt financiële richtlijnen vast, voert management, heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en vertegen-

woordigt de Dierenbescherming. Een nadere uitwerking van de 

taken van het Bestuur is onder andere opgenomen in het Bestuurs-

reglement en het reglement Governance Gelieerde Stichtingen.

Samenstelling
Het aantal Bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van 

 Toezicht, na schriftelijke goedkeuring van de Ledenraad en is 

thans vastgesteld op 1.

Benoeming
De benoeming van een bestuurslid geschiedt met inachtneming 

van een door de Raad van Toezicht, na advies van de Remunera-

tiecommissie, vast te stellen functieprofiel waarin de nood-

zakelijke competenties van een Bestuurder worden omschreven. 

Het  functieprofiel is voor de leden openbaar. Het Bestuur  

wordt benoemd door de Raad van Toezicht na advies van de 

 Remuneratiecommissie en na goedkeuring van de Ledenraad.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft adviesrecht. Een 

Bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd of voor een 

 periode zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Aanvaarden van nevenfuncties
Een Bestuurder dient elke nevenfunctie te melden aan de Raad 

van Toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaal-

de of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting 

met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functione-

ren voor de Dierenbescherming of die anderszins strijdig kan zijn 

met de belangen van (de consolidatiekring van) de Dierenbescher-

ming, behoeft een Bestuurder de schriftelijke goedkeuring van de 

Raad van Toezicht.

Beloning
De beloning en overige arbeidsvoorwaarden van het Bestuur 

 worden vastgesteld door de Raad van Toezicht na advies van de 

Remuneratiecommissie. Hierbij wordt de puntentelling op basis 

van de beloningsregeling bestuurder goede doelen organisaties 

(Goede Doelen Nederland /CBF) in acht genomen. 

Beoordeling
Het Bestuur wordt jaarlijks beoordeeld door de Raad van Toezicht 

na advies van de Remuneratiecommissie volgens een door de 

Raad van Toezicht, na advies van de Remuneratiecommissie, 

opgesteld beoordelingskader.

Commissies
Naast de commissies van de Ledenraad die hiervoor zijn 

genoemd, kent de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 

Dieren de volgende statutaire commissies:

•  De Auditcommissie is een vast onderdeel van de Raad van  

Toezicht. Deze commissie is onder verantwoordelijkheid van de 

Raad van Toezicht belast met het houden van toezicht op de 

financiële gang van zaken binnen de Dierenbescherming en 

haar consolidatiekring in het algemeen. Tevens toetst de  

commissie de werking van de administratieve organisatie en 

interne controle en in het bijzonder de betalingsorganisatie.

•  De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de 

Raad van Toezicht, bestaande uit leden van de Raad van 

 Toezicht en heeft als taak te adviseren en besluitvorming door 

de Raad van Toezicht voor te bereiden met name op het gebied 

van Governance en werkgeverschap van het bestuur.

•  De Commissie van Beroep is een vaste commissie van de 

Ledenraad. De leden worden benoemd door de Ledenraad  

op voordracht van de Bestuurder, bestaande uit onpartijdige  

en onafhankelijke leden. Voordrachten van de Bestuurder 

behoeven de schriftelijke goedkeuring van de Raad van  

Toezicht. Deze commissie heeft onder meer als taak het behan-

delen van en besluiten over klachten en het adviseren over  

en bemiddelen in geschillen.

Commissie van Beroep
Er zijn in 2018 bij de Commissie van Beroep geen klachten en 

geschillen gemeld. De commissie is éénmaal bijeengekomen voor 

een kennismaking met de nieuwe Bestuurder en andere stafleden 

relevant voor het werk van de commissie, die afscheid heeft 

 genomen van Hiskia Stam en Hindelien Rieter, wiens eerste  

termijn ten einde kwam. Beiden waren niet beschikbaar voor  

een tweede termijn. Als nieuw lid van de commissie is Isabel 

Cobussen aangesteld.

Centrale Ondernemingsraad
De Dierenbescherming kent een Centrale Ondernemingsraad 

(COR). Deze heeft negen zetels en wordt ondersteund door een 

ambtelijk secretaris. In 2018 is er veelvuldig overleg gevoerd met 

de Ondernemingsraad in het kader van de arbeidsvoorwaarden-

harmonisatie.
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6.5. RISICOMANAGEMENT

Organisatie
De Dierenbescherming beheert met risicomanagement op 

gestructureerde wijze de belangrijkste risico’s die de organisatie 

kunnen raken. Op deze manier is zij in staat om te signaleren  

en tijdig effectieve beheersmaatregelen te nemen om zo de 

 continuïteit te waarborgen. In een vroeg stadium wordt nage-

dacht over de potentiële risico’s, zodat we ervoor kunnen zorgen 

dat ze geen bedreiging worden en eventuele ernstige gevolgen 

kunnen worden beperkt. Het risicomanagement vormt een 

onderdeel van de planning en control cyclus van de Dieren-

bescherming. Risico’s worden besproken tussen de Bestuurder en 

de Raad van Toezicht en komen aan de orde in het overleg van de 

Bestuurder met de Regiomanagers en ondersteunende diensten. 

De coördinerende rol voor het risicomanagement ligt bij  

de Manager Financiën & Control en de Bestuurssecretaris.  

Zij  adviseren de Bestuurder over de gevolgen van bepaalde 

 besluiten of actuele risico’s die zich aandienen. De Bestuurder  

is eindverantwoordelijk.

Risicoanalyse en beheersing
In het risicomanagement wordt de risico-oorzaak benoemd en de 

beheersmaatregel die wordt genomen om het risico te beheersen 

en/of de gevolgen te beperken. Zowel de risico’s voor het doel van 

de vereniging (het bevorderen van het dierenwelzijn) als voor de 

organisatie zelf worden gemonitord. In de aanpak onderscheidt 

de Dierenbescherming de volgende typen risico’s:

1.  Dierenwelzijnsrisico’s: verbonden aan ontwikkelingen  

en gebeurtenissen die negatieve impact hebben op het  

dierenwelzijn.

2.  Strategische risico’s: verbonden aan gebeurtenissen die de 

positie van de vereniging structureel kunnen bedreigen.

3.  Financiële/administratieve risico’s: verbonden aan  

het financieel en administratief management van de  

Dierenbescherming en risico’s op het gebied van het beheer 

van de financiële middelen.

4.  Operationele risico’s: direct verbonden aan de uitvoering van 

de organisatieactiviteiten.

In volgende tabellen worden de risico’s beschreven met een  

hoog risico niveau. Daarbij wordt aangegeven wat de bereikte 

resultaten zijn in 2018. 

Dierenwelzijnsrisico’s 

Nr Risico-oorzaak Beheersmaatregel Bereikt in 2018

D1 Overheid maakt minder wetten,
dereguleert en decentraliseert.

•  Inzet via de markt en convenanten.
•  Maatschappelijke wijzigingen 

bewerkstelligen door combinatie 
consument, producent, overheid  
en NGO.

•   Voortzetting projecten Beter Leven keurmerk 
voor Zuivel en Internationalisering.

•  Samenwerking Dibevo verbreed naar  
Happy Konijnconcept.

•  Succes op dossier houdverbod.
•  Regionale lobby/deelname faunabeheer eenheden.

D2 In nieuwe handelsverdragen EU 
worden normen dierenwelzijn 
versoepeld.

•  Versterking beïnvloeding en lobby in 
Brussel.

•  Meer capaciteit op samenwerking op EUdossier.
•  Financiële bijdrage ‘Trade Agreements project’ 

Eurogroup for Animals.
•  Inzake handelsovereenkomst Mexico is een 

hoofdstuk over dierenwelzijn opgenomen.

D3 Te weinig aandacht en effectiviteit
bij uitvoerende instanties voor
handhaving dierenwelzijn.

•  Meer commitment, aandacht en geld 
voor handhaving dierenwelzijn 
bewerkstelligen.

 •  Resultaten pilot ‘Verdeling meldingen’ gebruikt 
om rolverdeling overheid en LID te agenderen.

D4 Onvoldoende focus op dierenwel
zijn in media en maatschappelijk 
debat, in combinatie met onvol
doende stem en zichtbaarheid van 
de Dierenbescherming.

•  Organisatie, communicatie en  
beïnvloedingsvisie en strategie 
 ontwikkelen en implementeren.

•  Proactieve aansluiting bij actualiteit verbeterd 
bijv. met risicovolle honden.

•  Belobbyen verantwoordelijkheid overheid bij olie
ramp haven Rotterdam en Oostvaardersplassen.

•  Interne organisatie verbeterd door uitbreiding 
capaciteit publieksgerichte communicatie.

•  Hernieuwing meerjarenbeleid voorbereid en 
gepland.

D5 Verbreding maatschappelijke 
discussie naar natuur, milieu en 
biodiversiteit en volksgezondheid 
waardoor dierenwelzijn aan belang 
inboet. Vertaling van deze discus
sie naar keurmerken.

•  Positionering dierenwelzijn in dit 
veld verduidelijken en vertalen naar 
communicatie strategie inclusief 
Beter Leven keurmerk.

•  Project Beter Leven keurmerk met milieucriteria 
succesvol voortgezet in 2018, wordt in 2019 
afgerond.

•  Succesvolle lobby in provincie Brabant  
waardoor Beter Levenstallen ondanks  
krimpopdracht ruimte krijgen.

D6 Missen van kansen op dierenwel
zijn door onvoldoende aansluiting 
bij technologische ontwikkelingen.

•  Relationele en inhoudelijke banden 
met kennisinstituten versterken, 
inspelen op actuele ontwikkelingen.

•  Deelname pilot ‘Block chain’.
•  Deelname project ‘Slim cameratoezicht’.
•  Deelname evaluatie faculteit Diergeneeskunde.
•  Inzet stagiaires.

D7 Type hond in de dierenopvang
centra is gewijzigd en vergt  
specialistische aandacht.

•  Korte termijnvisie HR (hoog risico) 
honden in de opvang is opgesteld.

•  Visie is opgesteld, implementatie in 2019.
•  Landelijke aandacht HRproblematiek staat op 

de radar bij landelijke overheid. 
•  De ministers van LNV en Justitie hebben een 

wetsvoorstel in voorbereiding waarin onder 
meer een zelfstandig houdverbod en ophitsen 
van dier richting mens of dier als misdrijf zijn uit
gewerkt. Het wetsvoorstel voorziet daarnaast in 
een bevoegdheid om een educatieve maatregel 
op te leggen aan houders die vanuit onkunde en 
onwetendheid het welzijn van een dier schaden 
(bijvoorbeeld gebrekkige socialisatie). Hiermee 
kan naast het bestuursrechtelijk ook het straf
rechtelijk instrumentarium worden ingezet.
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Strategische risico’s

Nr Risico-oorzaak Beheersmaatregel Bereikt in 2018

S1 Krimpende inkomstenbasis en  
stijgende uitgaven.

•  Nieuwe producten inzetten in 
 gerichte fondsenwerving.

•  Ontwikkelen fondsenwerving 
 zakelijke markt.

•  Afsluiten betere contracten gemeenten.
•  Kostenbeheersing.

•  Risico is onderkend dat door minder dieren in 
de opvang opbrengsten dalen terwijl kosten 
gelijk blijven of stijgen door een toename van 
het aandeel moeilijk plaatsbare dieren en/of 
dieren met medische aandoeningen. 

•  Als onderdeel van de vastgoedstrategie die in 
2019 wordt uitgewerkt zal integraal worden 
gekeken naar de benodigde capaciteit.

•  Het ontwikkelen van een kostprijsmodel voor de 
opvang van dieren als onderbouwing voor de af 
te sluiten contracten met gemeenten.

S2 Toename concurrentie Dieren
bescherming voor dierenhulp  
en fondsenwerving.

•  Betere positionering  
Dierenbescherming.

•  Productontwikkeling.
•  Introductie nieuwe producten, 

 vormen van dierenhulp en kwaliteits
standaarden.

•  Ontwikkeling online strategie om gericht 
 doelgroepen te benaderen.

•  Optimalisatie customer journeys en content
marketing (online).

•  Optimalisatie Search Engine Optimalisation 
(SEO) en Search Engine Advertising (SEA).

•  Opzet evenement Dog Fun Run, focus fondsen
werving en zichtbaarheid.

•  Versterken koppeling Beter Leven keurmerk en 
Dierenbescherming. 

•  Ontwikkeling en uitrol landelijke (multimediale) 
campagnes.

•  Uitrol crowdfunding.
•  Lokaal herkenbare uitstraling door vernieuwde 

bedrijfsnaamborden op locaties.
•  Profilering via persvoorlichting (dierennood

hulp, LID en thema’s uit programma’s).

S3 Beeldvorming van Dierenbescher
ming op (social) media.

•  Inzicht actualiteiten en potentiële 
risico’s die weerslag kunnen hebben 
op beeld van de organisatie. 

• Gestandaardiseerde aanpak.

•  Vaststellen en verspreiden landelijk 
 crisis communicatieprotocol.

•  Training medewerkers webcare.
•  Identificatie risicodossiers. 
•  Implementatie rol generalistisch lobbyist.
•  Media monitoring.

Financieel-administratieve risico’s

Nr Risico-oorzaak Beheersmaatregel Bereikt in 2018

F1 Uitgaven onvoldoende  
voorspelbaar.

•  Vereenvoudigen organisatiestruc
tuur, aanscherpen bevoegdheden 
budgethouders en vergroten grip  
op uitgaven.

•  Procedure ingevoerd voor voorafgaande goed
keuring voor het aangaan van verplichtingen.

•  Introductie van nieuwe planning en control cyclus 
voor 2019 met o.a. voortgangsrapportages en 
gesprekken Bestuurder en budgethouders.

•  Actualisatie inkoopbeleid en procuratie
reglement.

Operationele risico’s 

Nr Risico-oorzaak Beheersmaatregel Bereikt in 2018

O1 Kwaliteit asielen en inzet van 
 ambulance onvoldoende.

•  Inventarisatie benodigde fte’s bij 
 dierenopvangcentra en na analyse 
inzet extra fte’s opvangcentra  
(regio Noordwest).

•  Voorbereiding centrale meldkamers 
ambulances (project 1DA).

•  Nieuwe keurmerken voor asielen en dieren
ambulances behaald en/of voorbereid. 

•  Succesvolle herkeuringen hebben plaats
gevonden.

•  Vastgoedstrategie in relatie tot nieuwbouw
projecten geïmplementeerd (echter niet ingezet 
ter verbetering van genoemd risico. Wel wordt 
het voor enkele opvangcentra die nog geen 
keurmerk hebben dankzij de nieuwbouw 
 kansrijk om een aanvraag in te dienen).

O2 Aantal vrijwilligers bij met name de 
ambulances is veelal onvoldoende.

•  Werven/behouden vrijwilligers  
is nadrukkelijk onderwerp van  
discussie geweest in diverse lagen 
van de organisatie.

•  Medewerkers asielen/ambulances 
hebben ervaringen en ideeën  
uitgewisseld.

•  Werkgroep geformeerd die in 2019 met  
extra maatregelen komt om nieuwe vrijwillige 
krachten voor de ambulances te werven.

O3 Afsluiten hoofdaannemerscontrac
ten brengt risico’s met zich mee, met 
name op vlak van omvallende onder
aannemers die (een deel van) de 
diensten uitvoeren binnen gemeen
telijke contracten waar de Dieren
bescherming contracthouder is.

•  Oprichting werkgroep regie  
en uitvoering.

•  Strategie bepaald ten aanzien van regie  
en uitvoering.

O4 Personeelsleden: te veel  
individuele afspraken.

•  Harmonisatie arbeidsvoorwaarden. •  Ontwerp nieuw functiehuis.
•  Aanzet geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden, 

vastgesteld in een principeakkoord.

O5 Personeelsleden: te hoog  
ziekteverzuim.

•  Meer aandacht op managen van 
langlopende dossiers.

•  Inzet op snellere integratie door inzetbaar
heidscoach.

•  Inrichting betere signaleringsstructuur verzuim 
in personeelsadministratie.
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O6 Vrijwilligers: onvoldoende binding 
met organisatie, druk op kwaliteit, 
te weinig uniforme aanpak.

•  Focus op en uniformeren van  
vrijwilligersbeleid.

•  Centrale administratie met actuele informatie 
over vrijwilligers.

•  Betere informatievoorziening vrijwilligers 
 middels reguliere updates. 

•  Meer opleidingsaanbod vrijwilligers binnen  
DB Academy.

O7 Ontbreken crisisprotocollen. •  Ontwikkelen crisisprotocollen.
•  Risico’s inventariseren.
•  Scholing.

•  BHV (Bedrijfshulpverlening) opgeleide medewer
kers tijdig gesignaleerd voor herhaalcursussen.

•  Training omgaan agressie/lastige klanten.

O8 Veiligheid medewerkers i.v.m.  
werken met dieren niet altijd 
geborgd.

•  Verbeteren technische veiligheid, 
instructies en kennis medewerkers 
(preventief) en hulpverlening  
(curatief).

•  Voortgang project HRhonden korte termijn met 
specifieke aandacht voor veiligheid.

•  Samenwerking met Instituut Psychotrauma in 
nazorg incidenten.

•  I&C manager is belast met de uniforme werkwijze 
van HRhonden binnen de Dierenbescherming.

•  Lessen worden getrokken uit de onderzoeken 
naar incidenten op de locaties.

•  Vanuit het vastgoed worden veiligheidsrisico’s 
voor mens en dier versneld aangepakt.

O9 Implementatie en naleving van 
Europese algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

•  Privacy Officer benoemd.
•  Werken aan privacy bewuste  

organisatie.
•  Verantwoordelijkheden gedeeld  

in organisatie.

•  Afspraken met verwerkers zijn conform  
AVG aangepast.

•  Verwerkingsregister aangemaakt.
•  Communicatie en awareness privacy wetgeving.
•  Privacy Statement voor diverse betrokkenen 

aangepast.
•  Beperkingen in aantal verwerkingen aangebracht.

O10 Staat van onderhoud leidt tot  
extra kosten voor vastgoed en  
tot veiligheidsrisico’s voor mens  
en dier.

•  Strategisch vastgoed adviseur en 
vastgoedbeheerder aangetrokken.

•  Inventariseren en aanpakken veilig
heidrisico’s voor mens en dier.

•  Inventarisatie van de vastgoedportefeuille  
is afgerond.

•  Partij geselecteerd voor actualisatie 
 meerjarenonderhoudsprogramma.

• Acute veiligheidsrisico’s zijn aangepakt.

Methodiek van risicobeoordeling
Bij beoordeling van risico’s wordt gekeken naar de kans op het 

voordoen van een mogelijke gebeurtenis en de gevolgen voor de 

Dierenbescherming in de ruimste zin van het woord (waarbij te 

denken valt aan reputatie, realiseren van de doelstellingen en 

financiën). De combinatie van kans en gevolg bepaalt of het 

risico niveau als laag, medium of hoog wordt beoordeeld. In  

de beoordeling wordt rekening gehouden met de beheersmaat-

regelen die worden genomen. De risico’s worden gevisualiseerd 

in de risicomatrix op de pagina hiernaast. Deze laat in één 

 oog opslag zien waar de potentiële risico’s zitten. De nummers 

verwijzen naar de risico’s zoals in de tabellen in deze paragraaf 

zijn beschreven.

Risicobereidheid
Het bestuur van de Dierenbescherming stelt de risicobereidheid 

vast. Voor een goede doelen organisatie is de impact van een  

probleem rondom reputatie altijd (zeer) groot. Imago en ver-

trouwen bij het publiek zijn immers essentieel voor de steun  

die wij ontvangen. 

De Dierenbescherming kan het zich niet veroorloven reputatie-

schade op te lopen. Dit zou zich direct kunnen vertalen in 

 afnemende betrokkenheid van donateurs, vrijwilligers en stake-

holders, met als gevolg minder inkomsten voor het verbeteren 

van dierenwelzijn. Daarom is de risicobereidheid voor risico’s die 

de reputatie van de Dierenbescherming kunnen schaden laag. 

Tegelijkertijd zet de Dierenbescherming zich maximaal in voor 

een structureel beter welzijn voor dieren en is zij bereid welover-

wogen risico’s te nemen om doelstellingen te realiseren. Zo heb-

ben we in het verleden onze nek uitgestoken bij de ontwikkeling 

van het Beter Leven keurmerk voor het diervriendelijker maken 

van de veehouderij. 

Zeer groot 

Groot D1, D4, D5 D7, S1 S2, O8, O10

Gematigd D2, D3, O4, O7 F1, O5, O6 S3, O2

Klein D6 O1, O3 O9

Zeer klein

Zeer gering Gering Redelijk groot Groot Zeer groot

Gevolg

Kans (%)

RISICOMATRIX

Op het gebied van bedrijfsvoering en financiën is de Dieren-

bescherming juist risicomijdend, omdat zij de continuïteit van  

de organisatie wil waarborgen. Om de financiële gevolgen van 

risico’s op te kunnen vangen, houdt de Dierenbescherming 

 voldoende reserves aan.

Financieel beleid
De Dierenbescherming staat voor een solide financieel beleid.  

In het treasury-reglement zijn de bepalingen vastgelegd ten 

 aanzien van het kasbeheer en het vermogens- en beleggings-

beleid. In 2017 is het beleid herijkt en opnieuw vastgesteld. 

Samen met het nieuwe meerjarenplan 2019-2022, dat we in 2019 

opstellen, zullen ook het financieel beleid en treasury-reglement 

worden geactualiseerd.

In het beleid vindt een vertaling plaats van de uitgangspunten 

Reserves en Beleggingsbeleid die zijn ontleend aan de 

 GDN-richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. Deze richtlijn  

is opgenomen in de eisen van het CBF-Erkenning van het 

 Centraal Bureau  Fondsenwerving.

Voor de bedrijfsvoering wordt een werkkapitaal aangehouden  

in de vorm van liquiditeit bij de bank. Daarvoor wordt jaarlijks 

een liquiditeitsprognose gemaakt. Een deel van het vermogen 

wordt belegd. Dat wordt grotendeels bepaald door de omvang  

van de bestemmingsreserve. Er kan namelijk enige tijd verstrijken 

tussen het bestemmen en daadwerkelijk besteden van de midde-

len voor de activiteiten van de Dierenbescherming. Uitgangspunt 

daarbij is de instandhouding van de hoofdsom en bescherming 

tegen inflatie. 

De beleidskeuze is om risicomijdend te beleggen. De Dieren-

bescherming gebruikt geen derivaten of andere vormen van 

actieve hedging om financiële risico’s af te dekken. Er is beperkt 

sprake van het verstrekken van leningen aan derden. De opgeno-

men lening is een hypothecaire lening waarvan de rente voor 

 langere tijd is vastgelegd. De Dierenbescherming loopt hiermee 

geen renterisico (risico dat de waarde van een financieel instru-

ment zal fluctueren als gevolg van een verandering van een 

marktrente). Er is ook geen sprake van een kasstroomrisico  

(risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair 

financieel instrument zullen fluctueren in omvang). Door de 

 stevige liquiditeitspositie achten wij het nagenoeg uitgesloten  

dat er sprake is van een liquiditeitsrisico (risico dat de organisatie 

niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te 

 ver krijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen te voldoen).
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7.  COMMUNICATIE MET 
BELANGHEBBENDEN

7.1. BELANGHEBBENDEN

• Leden
• Vrijwilligers
• Medewerkers

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

Dierenm@il
• Leveranciers

•  Goede Doelen Nederland 
•  Centraal Bureau Fondsenwerving 
• Samenwerkingspartners

•  Dierenopvangcentra  
(DB en externe)

•  Dierenambulances  
(DB en externe)

•Politiek
•Overheidsinstellingen
• Bedrijfsleven, onderzoeks-

instituten, brancheverenigingen

• Sponsors
• Donateurs

DIEREN- 
BESCHERMING

7.2. COMMUNICATIEMIDDELEN

Magazine Dier
Met het ledenblad DIER informeert de Dierenbescherming leden, 

donateurs, giftgevers en andere betrokkenen over haar werk-

zaamheden, activiteiten en resultaten. Ook bieden we een hande-

lingsperspectief; we motiveren mensen om vrijwilliger te worden, 

op andere wijze hulp te bieden, periodiek te schenken of na te 

laten aan de Dierenbescherming. Daarnaast is voorlichting een 

belangrijke pijler van het blad dat vier keer per jaar verschijnt,  

in een gemiddelde oplage van 133.000 stuks. 

Websites
In 2018 trok de website dierenbescherming.nl 2.619.753 unieke 

bezoekers. Dat is een stijging van ruim 50% ten opzichte van het 

jaar ervoor. Dit komt onder andere door goede zoekmachinemar-

keting en stijging van het verkeer vanuit social media. Daarnaast 

zijn de cijfers positief vanwege de integratie van al onze websites 

onder één domeinnaam. Zowel de landelijke site als de locaties 

profiteren van deze hoge ranking. Het maakt dat doelen als 

 activatie, stimuleren en versteken van ons imago eenvoudiger 

realiseerbaar is. 

De asieldierenwebsite ikzoekbaas.nl werd in 2018 1.674.259 keer 

bezocht en laat ook een stijging zien ten opzichte van 2017 met 

15%. Terwijl mijndieriszoek.nl, onze website voor vermiste en 

gevonden dieren, 306.124 bezoekers trok. 

Social media
De Dierenbescherming bereikt verschillende online doelgroepen 

via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Facebook is ons 

grootste social media kanaal: eind 2018 stond de teller op 161.193 

(+4% t.o.v. 2017). Instagram liet in 2018 de grootste groei zien met 

55%, tot 20.000 volgers. Ook de kanalen Twitter en LinkedIn zijn 

gegroeid tot respectievelijk 29.911 en 4.654 volgers (+2% en +31%).

Digitale nieuwsbrief
In 2018 verstuurden we elke drie weken onze digitale nieuwsbrief 

Dierenm@il. In campagne-periodes werden speciale edities ver-

zonden. Aan het einde van het jaar had Dierenm@il zo’n 191.386 

abonnees tegenover 185.400 eind 2017. Dat is een groei van 3%. 

Interne communicatie
De Dierenbescherming zet verschillende communicatiemiddelen 

in om werkprocessen soepeler te laten verlopen en betrokkenheid 

van medewerkers te verhogen. MijnDB, ons intranet, is een 

belangrijk communicatiemiddel. Ook (regionale) nieuwsbrieven 

en persoonlijke ontmoetingen dragen bij aan deze doelen. 
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7.3. KLANTTEVREDENHEID

Elk jaar voert de Dierenbescherming onder leden en donateurs 

een onderzoek uit op het vlak van waardering en tevredenheid. 

In 2018 deden hier 11.869 mensen aan mee. Uit de enquête 

 kwamen de volgende gegevens naar voren. 

LOYALITEITSDIMENSIES 2016 2017 2018 benchmark

Terugkoppeling 88% 90% 92% 83%
Vertrouwen 89% 90% 92% 87%
Betrokkenheid problematiek 95% 95% 97% 87%
Betrokkenheid goede doel 83% 84% 87% 67%
Waardering 89% 89% 91% 83%
Resultaat 87% 88% 89% 76%
Autoriteit 88% 88% 89% 77%
Urgentie problematiek  63% 65% 46% 

7.4. KLACHTENAFHANDELING

De Dierenbescherming maakt voor de afhandeling van klachten 

gebruik van een landelijke klachtenprocedure. Klachten over  

de organisatie die voldoen aan de voorwaarden van het Klachten- 

en geschillenreglement Dierenbescherming worden conform 

deze procedure afgehandeld. De Dierenbescherming neemt 

klachten serieus en ziet deze als een signaal om de bedrijfs-

voering waar mogelijk verder te verbeteren.

Afgehandelde klachten
In 2018 heeft de klachtencoördinator 177 klachten afgehandeld 

die onder het Klachten- en geschillenreglement van de Dieren-

bescherming vielen. Van het totale aantal klachten van 177 waren 

er 73 (41%) gegrond. 

Verdeling van klachten naar organisatieonderdeel

Afdeling DB   Totaal

MC&F  44
DB algemeen  20
LID  10
Regio Noordoost  31
Regio Noordwest  15
Regio Zuid  28
Regio Zuidwest  29
Totaal  177

Verdeling van klachten naar categorie

Categorie  Totaal

Administratie niet in orde  5
Bedrijfsonderdeel functioneert niet  4
Behandelen (zwerf)dieren  8
Behandeling vrijwilligers  8
Beleid asiel  34
Beleid DB  15
Beleid uitrijden ambulances  24
BOA klacht  1
Toezichthouder (LID)  7
Collecte  7
Commercieel beleid  31
Communicatie  20
Gedrag vrijwilliger  9
Melding  1
Plaatsen dier  3
Totaal  177

Leren van klachten 
De Dierenbescherming ziet klachten als een signaal van de klant, 

en probeert er in die zin haar voordeel mee te doen. Bij klachten 

wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Er wordt 

altijd navraag gedaan bij betrokkene(n) van het voorval waarover 

geklaagd is. Waar nodig zal het management naar aanleiding van 

een klacht in gesprek gaan met de desbetreffende medewerker(s) 

en de bedrijfsvoering eventueel aanpassen. Indien er sprake is  

van meerdere klachten binnen een bepaalde categorie of over  

een bepaald organisatieonderdeel, wordt bekeken of proces-

verbetering een optie is. Hierover geeft de klachtencoördinator 

waar mogelijk advies.

Egelopvang 
600 DIEREN PER JAAR
Jaarlijks vangt Egelopvang Papendrecht 
zo’n zeshonderd egeltjes op. Ongeveer 
honderd daarvan zijn nog maar net geboren 
en moeten met de fles worden gevoed.  
“Bij ons mogen dieren die het in de natuur 
niet meer redden in alle rust groeien en aan
sterken,” vertelt Ferry van Jaarsveld, beheer
der van de opvang. “Dat kan een paar weken 
duren, soms maanden. Om deze  dieren dan 
aan het einde van het traject hun vrijheid 
terug te geven en in de natuur te zien darte
len, is prachtig. Dat vind ik misschien wel 
het allermooiste van dit werk.”
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8. BLIK OP 2019
8.1.  ONTWIKKELING KERNWAARDEN 

EN DOELEN

In onze organisatie zijn we trots op ons werk en de bijdrage die 

we daarmee (in)direct leveren aan het vergroten van dierenwel-

zijn. Met alle medewerkers en vrijwilligers passen we in 2019 

onze kernwaarden Trots, Slagvaardig, Lerende Organisatie en 

Betrouwbaar verder toe en geven we daar waar nodig nog meer 

vorm aan. Daarnaast stellen wij ons de volgende doelen:

• Uniformeren regio’s
Sinds de fusie van de vele landelijke afdelingen en stichtingen  

tot één Dierenbescherming (1DB) in 2015, zijn we als organisatie 

bezig met het uniformeren van processen, beleid, strategie en 

 uitstraling. 

• Doorontwikkeling
In 2019 gaan we de samenwerking met partners vanuit de keten 

van dierenhulp verder uitbreiden, waarbij we de krachten bunde-

len en gezamenlijk nog meer kunnen betekenen voor het dieren-

welzijn in Nederland. De lijn die in 2018 is ingezet ten aanzien 

van preventie zetten we door in 2019. We gaan onder meer de 

contacten met sociale wijkteams verder uitbreiden, waardoor 

onze Helpdesk Hulpverleners aan bekendheid wint en we nog 

meer ogen achter de deuren hebben. In 2018 kregen we meer 

hulpvragen binnen en hebben nog meer dieren hebben kunnen 

helpen/redden. Daarnaast worden project Dierenbuddy en het 

succesvolle Kidsevent in 2019 uitgebreid naar  Rotterdam. 

 Vrijwilligers van Dierenbuddy ondersteunen mensen die hulp 

nodig hebben bij de verzorging van hun dier bij hun thuis. Het 

Kidsevent beoogt kinderen te interesseren voor en te informeren 

over dierenwelzijn en het dierenbeschermingswerk. 

8.2. ONZE ORGANISATIE

In onze organisatie zijn we trots op ons werk en de bijdrage die we 

daarmee (in)direct leveren aan het vergroten van dierenwelzijn. 

Dit kunnen wij niet zonder inzet van al onze medewerkers. We 

willen graag een organisatie zijn waar mensen bij en mee werken. 

Daarom zetten we in 2019 verder in op de volgende doelen: 

• Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
Op basis van het in 2018 overeengekomen principeakkoord voor 

de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden worden deze in 2019 

ingevoerd. De Dierenbescherming gaat  werken met één loon-

gebouw en een set marktconforme arbeidsvoorwaarden passend 

bij de goede doelen sector in Nederland. 

• Gesprekken
In 2019 wordt er een nieuwe methode ontwikkeld waarmee de 

Dierenbescherming als werkgever op constructieve wijze met 

haar personeel in gesprek gaat en er gereflecteerd kan worden  

op inzet van onze personeelsleden. Blijvende aandacht is er voor 

het houden van voortgangsgesprekken met onze vrijwilligers.  

We willen medewerkers graag binden en boeien zodat ze zich 

met plezier blijven inzetten voor een (in)directe verbetering van 

het dierenwelzijn.

• Gezondheid & Veiligheid
Om een betere werkgever te kunnen zijn voor al onze mede-

werkers, gaan we in 2019 aan de slag met de volgende drie 

 prioriteiten op het gebied van Veiligheid en Gezondheid:

•  extra aandacht voor zaken voortkomend uit de Arbowetgeving 

middels uitvoering en opvolging van Risico Inventarisatie en 

Evaluaties (RI&E’s);

• invoering van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid;

•  verbeterde registratie en nazorg bij incidenten zodat we er van 

kunnen leren en preventief kunnen handelen.

• Opleiding en Ontwikkeling
Het verder uitbreiden van de opgezette centrale opleidingen  

vanuit de DB Academy door inzet op de volgende vier thema’s:

• Inhoudelijke opleidingen

• Veiligheid

• Competentietrainingen n.a.v. beoordelingsgesprek

• Eigen arbeidsmarktwaarde verhogen (optioneel)

• Verbinding
In 2019 wordt de tweede editie van het DB Festival georganiseerd. 

Hét moment waarvoor alle medewerkers worden uitgenodigd om 

samen een gezellige en leerzame dag te beleven. Naast waardering 

wordt er ook ingezet op verbinding door ontmoeting te faciliteren.

8.3. REDDEN EN OPVANGEN

Het werven en behouden van vrijwilligers is een permanente uit-

daging voor een organisatie als de Dierenbescherming. Met name 

bij de dierenambulances komen we handen tekort om het dank-

bare, maar onregelmatige en vaak veeleisende werk te doen. In 

2019 gaan we extra inzetten op het binnenhalen van nieuwe vrij-

willige krachten op de ambulances. Er wordt een inventarisatie 

gemaakt van de locaties waar de personele behoefte het meest 

urgent is. Ook komt er een wervingscampagne op Facebook.

8.4. LOBBY: FOCUS 

De Dierenbescherming gaat onder meer adviezen voor verande-

ringen van de veehouderij op systeemniveau uitbrengen. Met het 

Beter Leven keurmerk bieden we dieren in de melkveehouderij 

perspectief middels de introductie van het sterrensysteem op 

 zuivel. Voor gezelschapsdieren willen we de ketens beter in beeld 

krijgen en de consumentenvraag ‘Waar koop ik een gezonde en 

sociale hond?’ beantwoorden. We onderzoeken verder wat er kan 

worden gedaan om het redden van grote dieren uit sloten te 

 verbeteren. Tot slot blijven we onze aandacht vestigen op het 

 verbeteren van vissenwelzijn, focus jeugdvoorlichting.
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8.5.  ONTWIKKELING  
BETER LEVEN KEURMERK

Er wordt gestreefd naar een passende borgingsmethodiek voor 

zowel interne beoordeling, externe controle als certificatie door 

controlerende instanties. Hierbij worden transparante Beter 

Leven regels (waaronder criteria, randvoorwaarden, sanctiekader) 

gecommuniceerd en gehanteerd. In 2019 ligt de focus op het op 

orde brengen van de interne processen, verbeterde bewaking van 

doorlooptijden, hoge kwaliteit van data en het opleveren van  

een nieuw informatiesysteem. In 2019 voegen we natuur- en  

milieucriteria toe aan kip en varken.

8.6. INVESTEREN IN DE TOEKOMST

De Dierenbescherming bereidt zich voor op de toekomst door 

 verschillende verkenningen uit te voeren en deze te toetsen aan 

‘mens, dier en maatschappij’. Onder meer technologische ontwik-

kelingen en de milieu- en volksgezondheidsvraagstukken die van 

invloed zijn op ons werkgebied verdienen een nadere analyse. 

• Professionele database
Wie de basis van zijn organisatie op orde wil hebben, kan niet 

zonder kwalitatief goede, betrouwbare informatiesystemen. De 

eerder in dit verslag genoemde regionale gemeentelijke analyse 

wordt overgezet naar een stabiele professionele database en dit 

landelijk door te voeren.

• Ontwikkeling Plan van Eisen Nieuwbouw
Het uitwerken van het ideale opleveringsniveau van een 

 standaard Dieren Opvang Centrum (DOC) en een Mobiel Dieren 

Opvang Centrum (MDOC), incl. doorrekening van de kosten.

•  Gemeentes meenemen in realisatie 
nieuwbouwprojecten

Gemeentes worden nauw betrokken bij het realiseren van  

regionale nieuwbouw. In 2019 ligt de focus op de regio  

Alkmaar en de gemeentes Rotterdam, Eindhoven, Ede en 

 Zuidwolde/Winschoten. 

• Project Fenix
De Dierenbescherming kent veel donateurs die middels hun 

 jaarlijkse bijdrage ons werk mogelijk maken. Voor een toekomst-

gericht relatiemanagement is het van belang dat we naast leden 

en donateurs breder naar onze relaties gaan kijken. Veel mensen 

leveren ook op andere manieren bijdragen. In tijd of bijvoorbeeld 

in kennis. Ook zijn mensen minder geneigd om lid-voor-het-leven 

te worden. Liever dragen zij bij aan specifieke thema’s die hen 

raken en dicht bij huis zijn. Om al deze mensen betrokken te  

krijgen en te houden bij de Dierenbescherming, is het van belang 

om te weten wat onze achterban van ons verwacht. Hoe kunnen 

wij als Dierenbescherming voldoen aan de behoeftes en verwach-

tingen van iedereen die een bijdrage kan leveren? Wat verwach-

ten mensen van ons wanneer ze contact hebben met een asiel om 

een hond op kat in huis te nemen bijvoorbeeld? En hoe kunnen 

we deze mensen nog actiever proberen te betrekken bij ons werk?

Voor zo’n moderne manier van relatiemanagement is goede 

ondersteuning nodig door ICT. In 2018 zijn we Project Fenix 

gestart om ons relatiesysteem te vernieuwen In de tweede helft 

van het jaar hebben we goed gekeken wat er nodig is om het hui-

dige te vervangen. In 2019 zal het nieuwe systeem worden inge-

richt en alle bestaande processen gaan ondersteunen. Eind 2019 

is het oude systeem uitgefaseerd, waarmee we een belangrijke 

randvoorwaarde hebben ingevuld voor een modern relatiebeheer.

• De Kwispel
In vervolg op Dierenwelzijn Top of Mind is er een online quiz ont-

wikkeld voor medewerkers waarbij de verschillende standpunten 

van de Dierenbescherming in het kader van dierenwelzijn en het 

daarbij behorende gedrag spelenderwijs onder de aandacht wor-

den gebracht. De quizvragen zijn onderverdeeld in verschillende 

categorieën en wisselen regelmatig. Voor medewerkers die dit 

leuk vinden is het mogelijk om deel te nemen aan een onderlinge 

competitie, maar anonieme deelname is ook mogelijk. Naar 

 verwachting zal de quiz in 2019 online gaan. 

• Herijking Meerjarenbeleid – DB 20 - 25
In 2020 zal een nieuw meerjarenbeleid vastgesteld en gepresen-

teerd worden voor de periode 2020 tot 2025. In 2019 is hiermee 

een start gemaakt. Doel is om duidelijke keuzes te maken in waar 

we ons op richten en concrete strategische doelen voor 2025 te 

formuleren. Gedurende het traject worden medewerkers uit alle 

lagen van de organisatie betrokken.

• Strategisch vastgoedbeleid
In 2019 wordt de vastgoedportefeuille verder uitgewerkt op weg 

naar een strategisch vastgoedplan.

8.7.  VOORUITBLIK FINANCIËLE 
CIJFERS

De ambities voor 2019 zijn vertaald naar een financiële 

begroting. Deze begroting gaat uit van een negatief resultaat  

van € 1,6 miljoen. De algemene reserves zijn ruim voldoende om 

dit negatief resultaat te dekken. In 2019 zetten we stappen om de 

operationele bedrijfsvoering te optimaliseren. Een meerjarenplan 

2020-2025, dat we in 2019 opstellen, moet ons daarbij gaan 

 helpen om in 4 jaar tijd naar een operationele 0-begroting te 

komen. Dat maakt het mogelijk om meer doel gerelateerde 

 bestedingen te doen. Voor 2019 worden er in vergelijking met  

de begroting 2018 meer baten van particulieren verwacht  

(in het bijzonder nalatenschappen). De lasten nemen ook toe,  

met name de overige personeelskosten, onder andere door de 

 (tijdelijke) implementatiekosten voor de invoering van een 

 klantrelatiemanagementsysteem en het inventariseren van  

de vastgoedportefeuille.

(x € 1.000)   Begroting  Realisatie  Begroting
  2018 2018 2019

BATEN   
Baten van particulieren  17.204 20.939 18.812
Baten van bedrijven  146 265 178
Subsidies van overheden  1.879 1.800 1.804
Baten van andere organisaties zonder winststreven  350 468 315
Baten van loterijorganisaties  1.803 1.830 1.811
Baten met tegenprestatie  11.205 13.033 11.218
Overig baten  160 560 152
Saldo van financiële baten en lasten  327 93 477
Totaal baten  33.074 38.802 34.767
   
LASTEN   
Personeelskosten  17.811 16.829 17.879
Overige personeelskosten  1.780 3.246 2.721
Huisvestingslasten  3.449 4.029 3.208
Autokosten  355 298 335
Overige lasten beheer en administratie  2.607 3.829 2.832
Dierenhulp  4.660 5.705 4.944
Beleidsbeïnvloeding  225 206 223
Kosten werving baten  2.203 1.691 2.003
Saldo van financiële baten en lasten  180 182 181
Voorlichting  1.964 1.785 2.000
Totaal lasten  35.233 37.800 36.327
   
EXPLOITATIERESULTAAT  -2.159 1.003 -1.560
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9.  FINANCIËLE 
RESULTATEN

2018 (x € 1.000) Baten Lasten Exploitatie
   resultaat
Fondsen        
Geworven eigen baten        
Baten uit contributies 5.476       
Baten uit nalatenschappen 11.834       
Baten uit giften 2.527       
Baten uit collecte 1.055       
Overige baten eigen fondsen 47       
Overige opbrengsten 1.056       
Wervingskosten eigen fondsen    3.320    
  21.995   3.320  18.675 
        
Geworven baten derden        
Baten loterij organisaties 1.830       
Baten uit subsidies overheden 200       
Externe vermogensfondsen 468       
Wervingskosten    0    
  2.498   0  2.498 
   24.493   3.320  21.173
        
Doelstellingen        
1. Dierenhulp        
Baten als tegenprestatie..        
..vergoeding gemeenten 7.255       
..opbrengst am bulance 365       
..opbrengst opvang/pension 3.447       
Lasten    19.353    
  11.067   19.353  -8.286 
        
2. Toezicht dierenwelzijn  3.335   4.579  -1.244 
        
3. Voorlichting  0   3.147  -3.147 
        
4. Beleidsbeïnvloeding  0   1.572  -1.572 
   14.402   28.652  -14.250
        
Beheer en administratie   0   5.645  -5.645
        
Financiële baten/lasten    -93   182  -275
        
Totaal   38.802   37.800  1.003

9.1. VERANTWOORDING DOELBESTEDING

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten weergegeven. 
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In 2018 realiseerde de Dierenbescherming € 38.895.000 aan baten en € 37.617.000 aan lasten. Het saldo van financiële baten en 

lasten is € 275.000 negatief. Van de totale baten is € 28.652.000 rechtstreeks aan de doelstellingen besteed. Het financiële 

resultaat bedraagt €1.003.000 positief. Na mutatie van de bestemmingsfondsen en -reserves is het resterende deel van het 

resultaat toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Geworven baten (fondsen)
De fondsen hebben in 2018 in totaal € 24.493.000 aan baten opgeleverd. Hiervan is 90% afkomstig uit eigen fondsen en 10%  

is aangedragen uit overige fondsen. De eigen fondsen zijn voor het grootste deel afkomstig van particulieren. Tegenover de 

opbrengsten van de eigen fondsen staan € 3.320.000 aan wervingskosten, waardoor de eigen fondsen per saldo € 18.675.000 

opleveren. Overige fondsen dragen in totaal € 2.498.000 bij. In 2018 waren geen wervingskosten gerelateerd aan het verwerven 

van de overige fondsen. Per saldo, na verrekening van wervingskosten, kwam uit de fondsen in het verslagjaar € 21.173.000 

beschikbaar.

Om de fondsen te werven zet de Dierenbescherming verschillende activiteiten in. Ongeveer de helft van onze giften is 

afkomstig van onze leden en donateurs. Daarom is het belangrijk om leden te blijven werven en een actief programma toe te 

passen om ze vervolgens te behouden. Daarnaast organiseert de Dierenbescherming jaarlijks haar collecteweek rondom 

Dierendag. Verder wordt er geworven voor een partnerschap met bedrijven. Er worden evenementen georganiseerd en er wordt 

geïnvesteerd in relatiebeheer met vermogensfondsen en en de Nationale Postcode Loterij. Tot slot zijn we actief in het werven 

van nalatenschappen door mensen te wijzen op de mogelijkheden om de Dierenbescherming als goed doel op te nemen in hun 

testament. Dit alles doet de Dierenbescherming zowel op landelijk als regionaal niveau en via on- en offline kanalen.

Doelstellingen
De Dierenbescherming schrijft haar lasten voor zover mogelijk toe aan vier doelstellingen. In 2018 ging 68% van de bestedingen 

aan de doelstellingen (€ 19.353.000) naar Dierenhulp. Hier stond € 11.067.000 aan opbrengsten tegenover. Per saldo draagt  

de Dierenbescherming uit andere middelen € 8.286.000 bij aan de in 2018 uitgevoerde dierenhulp. De overige 32% van de 

 bestedingen aan de doelstellingen in 2018 werd uitgegeven aan Toezicht op Dierenwelzijn, Voorlichting en Beleidsbeïnvloeding 

ten gunste van dierenwelzijn. Het Toezicht op Dierenwelzijn kent voor een deel eigen bestedingen, namelijk de subsidie voor  

de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de bijdragen voor het Beter Leven keurmerk (BLK). De Dieren-

bescherming bekostigt uit andere middelen de overige bestedingen aan deze drie doelstellingen, in totaal € 5.964.000. Per 

saldo, na verrekening van baten die verbonden zijn aan de uitvoering van onze doelstellingen, werd er in 2018 een bedrag  

van € 14.250.000 besteed uit fondsen en reserves bijgedragen aan de vier doelstellingen.

9.2. VERGELIJKING MET BEGROTING 2018 EN REALISATIE 2017

In onderstaande tabel worden de baten en lasten vergeleken met de begroting 2018 en de realisatie 2017.

(x € 1.000) Werkelijk  Begroot Verschil  Werkelijk Verschil
 2018 2018 2018 2017  2018/2017

BATEN 
Baten particulieren 20.939 17.204 3.735 24.736 3.797
Baten bedrijven 265 146 119 280 15
Baten loterijorganisaties 1.830 1.803 27 1.883 53
Subsidies overheden 1.800 1.879 79 1.793 7
Baten organisatie zonder winststreven 468 404 64 235 233
Baten met tegenprestatie 13.033 11.205 1.828 13.120 87
Overige baten 560 71 489 447 113
Totale baten 38.895 32.712 6.183 42.494 -3.599
     
LASTEN     
Besteed doelstellingen     
Dierenhulp 19.353 16.590 2.763 18.447 906
Toezicht dierenwelzijn 4.579 3.022 1.557 3.217 1.362
Voorlichting 3.147 3.782 635 3.305 158
Beleidsbeïnvloeding 1.572 1.944 372 1.469 103
 28.652 25.338 3.314 26.438 2.214
Wervingskosten 3.320 4.059 739 3.426 106
Kosten beheer en administratie 5.645 5.656 11 5.623 22
Totale lasten 37.617 35.053 -2.564 35.487 -2.130
     
Financiële baten/lasten 275 147 422 240 515
RESULTAAT 1.003 -2.194 3.196 7.247 -6.245

Toelichting verschil begroot en realisatie 2018
De exploitatie 2018 sluit af met een positief financieel resultaat van € 1.003.000. Het begrote financieel resultaat bedraagt  

€ 2.194.000 negatief. Het verschil met de begroting is € 3.196.000 positief. Hieronder worden de belangrijkste verschillen met  

de begroting toegelicht.

De baten van particulieren zijn € 3.735.000 hoger dan begroot. De belangrijkste reden voor dit verschil betreft de hogere baten 

uit nalatenschappen. In de begroting zijn deze voorzichtig begroot, omdat ze niet goed zijn te voorspellen. Indien de baten uit 

nalatenschappen hoger zijn dan begroot, worden ze in de navolgende jaren ingezet voor diverse projecten. De opbrengsten uit 

collecten is uitgekomen op € 1 miljoen.

De baten van bedrijven waren € 119.000 hoger dan begroot door meer zakelijk giften. De baten met tegenprestatie zijn 

€1.828.000 hoger dan begroot. Dat komt door vooral meer opbrengsten uit de gemeentelijke contracten voor opvang en vervoer 

en de opbrengsten van de asielen (adoptie, afstand en pension).

De overige opbrengsten liggen € 489.000 hoger dan begroot. De overige opbrengsten worden voorzichtig begroot. Daarnaast 

was er een verkoopresultaat op activa door het afstoten van de locatie in Heiloo (De Loet).

Aan de lastenkant is te zien dat er per saldo meer is besteed aan de vier doelstellingen van de Dierenbescherming. Er is  

vooral meer besteed aan de doelstelling dierenhulp dan begroot (€ 2.763.000). Dat komt onder andere door de inzet van meer 

personeel en hogere kosten voor medische hulp aan de dieren in de opvang. De kosten voor toezicht dierenwelzijn zijn hoger 
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dan begroot door onder meer de inzet van extra inspecteurs bij de LID. Aan de doelstelling voorlichting en beleidsbeïnvloeding 

is minder besteed dan begroot. Bij voorlichting is er minder uitgegeven aan corporate communicatie. De wervingskosten zijn 

lager dan begroot. Dat komt vooral door minder uitgaven voor ledenbehoud en ledenwerving en voor de werving van giften 

van particulieren en uit de zakelijke markt. De kosten van beheer en administratie liggen net onder de begroting.

Het saldo van financiële baten en lasten is in 2018 negatief en daarmee (veel) lager uitgekomen dan begroot. Aan de batenkant 

hebben de beleggingen een negatief rendement opgeleverd. De beleggingen zijn met name in het vierde kwartaal minder 

waard geworden. Dat levert een verschil ten opzichte van de begroting van € 422.000 op.

De beleggingen vinden plaats conform het treasury-reglement van de Dierenbescherming. De portefeuille van de 

Dierenbescherming is ondergebracht bij de Rabobank, waarbij afspraken zijn gemaakt over de verdeling tussen aandelen en 

obligaties en de fondsen die expliciet zijn uitgesloten, zoals beleggingen in producten die gerelateerd zijn aan bont of 

bedrijven die hun producten op dieren testen.

Toelichting verschil resultaat 2018 met resultaat 2017
Ten opzichte van vorig jaar is het financieel resultaat € 6.245.000 lager. In 2017 lagen de baten van particulieren, in het 

bijzonder de opbrengsten uit nalatenschappen, fors hoger dan in 2018. Bij de overige baten en baten van organisaties zonder 

winstoogmerk is een toename te zien in 2018. De baten met een tegenprestatie en de baten van bedrijven liggen op een 

vergelijkbaar niveau als vorig jaar. 

Aan de kant van de kosten is meer besteed dan vorig jaar aan de doelstellingen van de Dierenbescherming. Met name bij de 

doelstelling Dierenhulp is er een grote stijging door de inzet van meer personeel en hogere medische kosten voor de dieren in 

de dierenopvangcentra. De wervingskosten zijn lager dan vorig jaar. Financiële baten en lasten zijn lager dan in 2017 door een 

negatief beleggingsrendement in 2018.

Over het boekjaar 2018 zijn de volgende kengetallen van toepassing:

   2018 2018 2017
   Werkelijk Begroot Werkelijk
    
 % kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten  15,0% 16,1% 15,8%
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van de totale baten  73,7% 77,5% 63,4%
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van de totale lasten  76,2% 72,3% 74,5%
% wervingskosten t.o.v. baten eigen fondsenwerving   15,1% 12,5% 14,4%

De kosten van beheer en administratie zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar en ook ten opzichte van begroting. Onder  

deze kosten vallen ook die voor de ondersteuning op het gebied van financiën, HRM, ICT en juridische staf van de vele 

dierenopvangcentra en -ambulanceposten in het land. In 2018 is een groter deel van de lasten besteed aan de vier doelstellingen 

van de Dierenbescherming in vergelijking met 2017.

9.3. TOELICHTING FINANCIËLE POSITIE

In onderstaande tabel is de geconsolideerde balans (in 2018 na resultaatbestemming) van de Dierenbescherming per  

31 december opgenomen.

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa 1 2  30
Materiële vaste activa 2 30.352  31.430 
Financiële vaste activa 3 43  261 
Beleggingen 4 15.331  10.863 

Totaal Vaste Activa   45.728  42.584
      

Voorraden  203  216
Vorderingen en overlopende activa  5 8.645  9.034 
Liquide middelen 6 24.955  27.046 

Totaal Vlottende Activa   33.803  36.296
      
TOTAAL ACTIVA    79.531  78.880
      

PASSIVA      

Reserves en fondsen      
Reserves 7     
  Continuïteitsreserve  24.211  23.320
  Bestemmingsreserves  36.744  36.577 
   60.955  59.897
Fondsen  8     
 Bestemmingsfondsen   6.199  6.263
     
   67.154  66.160
      
Voorzieningen 9  2.077  1.497
      
Langlopende schulden 10  3.006  3.276
      
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11  7.294  7.947

TOTAAL PASSIVA   79.531  78.880
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Toelichting op de activa
De stijging aan de activazijde houdt vooral verband met het positieve exploitatieresultaat in het boekjaar. Dit komt tot 

uitdrukking in de stijging van de beleggingen en de liquide middelen tezamen. In 2018 is er een bedrag van € 5 miljoen 

toegevoegd aan de beleggingsportefeuille in beheer bij de Rabobank. Het totale rendement in 2018 was 3,5% negatief, 

bestaande uit de opbrengsten van rentes, dividend en koersresultaten. De liquide middelen worden aangehouden op betaal-  

en spaarrekeningen. Afgezien van de toevoeging aan de beleggingsrekening leidt het positieve exploitatieresultaat tot een 

positieve kasstroom op het totaal van deze rekeningen. De omvang van de beleggingen wordt grotendeels bepaald door de 

bestemmingsreserves en -fondsen. Er kan namelijk enige tijd verstrijken tussen het bestemmen en daadwerkelijk besteden  

van de middelen voor de activiteiten van de Dierenbescherming. Met name als de ontvangen gelden, onder andere uit 

nalatenschappen, bestemd zijn voor verbouw of nieuwbouw van de dierenopvangcentra, kan de tijd tot besteding van de 

middelen oplopen van de middelen oplopen tot enkele jaren.

De materiële activa zijn afgenomen door het saldo van de afschrijvingen en de investeringen. De belangrijkste investeringen in 

2018 waren in installaties ten behoeve van de dierenartsen, zoals scanapparatuur, en installaties in de gebouwen (waaronder 

airconditioning en geluidwerende schermen). Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuwe ambulances. De materiële activa 

omvatten een post nog in gebruik te nemen, in het bijzonder de investeringen in de implementatie van een nieuw systeem 

voor relatiemanagement. In 2018 is een project gestart met als doel om een nieuw systeem voor relatiemanagement aan te 

schaffen en te implementeren waarmee de Dierenbescherming in staat is om haar marketing en fondsenwervingsactiviteiten 

te moderniseren. Het project loopt door tot eind 2019. De begroting van het project is € 1.453.000 waarvan het grootste deel 

betrekking heeft op consultancykosten voor de implementatie van het nieuwe systeem. Deze kosten worden beschouwd als  

een investering.

De voorraden en de vorderingen zijn nagenoeg gelijk aan de stand vorig jaar. De voorraden bestaan uit voer voor dieren en 

verkoopartikelen in de opvangcentra. De vorderingen grotendeels uit nog te ontvangen nalatenschappen. Verder bestaat deze 

post uit een vordering op de Nationale Postcode Loterij, de gemeenten voor de facturatie van de gemeentelijke contracten uit 

het vierde kwartaal 2018 en overige debiteuren.

Toelichting op de passiva
Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 1.003.000 positief. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen volgens  

de verdeling over de continuïteits- en bestemmingsreserves. Door de stelselwijziging nalatenschappen zijn de reserves en 

bestemmingsfondsen ultimo 2017 gedaald met per saldo € 7,5 miljoen. In de nieuwe systematiek verantwoordt de 

Dierenbescherming de nalatenschap in een later afhandelingsstadium. Dit biedt een aantal voordelen. Er zit minder 

onzekerheid in het bepalen van de hoogte van de te ontvangen nalatenschap en minder tijd tussen het ontstaan van de 

vordering en de feitelijke uitkering. Hierdoor kan de nalatenschap sneller ingezet worden voor de financiering van projecten. 

Een nadere toelichting wordt gegeven in de jaarrekening bij de waarderingsgrondslagen.

Gelden waar het Bestuur een specifieke bestemming aan heeft gegeven, worden via de resultaatbestemming toegevoegd aan 

een bestemmingsreserve. Uitgaven van deze gelden komen via de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve. 

De belangrijkste bestemmingsreserve is de financiering vaste activa. Deze is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste 

activa. De bestemmingsreserves zijn toegenomen omdat er een reserve is gevormd voor het groot onderhoud aan de 

dierenopvangcentra vanaf 2019. Er vindt dan een actualisatie plaats van het meerjarenonderhoudprogramma (MJOP). De 

verwachting is dat de onderhoudskosten zullen toenemen, mede door het wegwerken van achterstallig onderhoud en hogere 

eisen aan de staat van het vastgoed. Daarom is er in 2018 € 460.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor onderhoud. De 

bestemmingsfondsen (baten waaraan een derde partij een specifieke besteding heeft gegeven) zijn ten opzichte van vorig jaar 

gedaald. Het negatieve exploitatieresultaat van het Kerbertasyl in 2018 is ten laste van een bestemmingsfonds gekomen.

Het saldo van het resultaat dat resteert na verwerking van de mutaties in de bestemmingsfondsen- en reserves is toegevoegd 

aan de continuïteitsreserve. Deze dient ter dekking van de kosten van de werkorganisatie van de Dierenbescherming. De 

omvang van de continuïteitsreserve bedraagt eind 2018 € 24.211.000. De hoogte van de continuïteitsreserve mag als norm van 

het CBF maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie bedragen. De Dierenbescherming hanteert met goedkeuring van 

de Raad van Toezicht een maximum van 1,0 om het te besteden bedrag aan de doelstellingen zo hoog mogelijk te houden. 

Ultimo 2018 bedraagt deze verhouding 0,68; in 2017 was de verhouding 0,95. Bij het hanteren van de maximale norm van 1,5 

zou de continuïteitsreserve ten hoogste € 53.077.000 mogen bedragen. De Dierenbescherming blijft daar ruim onder.

De voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van toekomstige verplichtingen. Er is een voorziening voor groot onderhoud aan 

de dierenopvangcentra in eigendom van de Dierenbescherming. Eind 2018 bedraagt de voorziening € 1.498.000. Daarnaast zijn 

er personeelsvoorzieningen voor toekomstige jubilea en in het kader van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. In juni 

2017 is een traject ingezet om te komen tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in loondienst bij de 

Dierenbescherming. Vanaf april 2018 is dit proces geïntensiveerd. Eind december is er een principeakkoord gesloten. Onderdeel 

van de harmonisatie is het afkopen van oude regelingen en de invoering van een variabele eindejaarsuitkering. Hiervoor heeft 

de Dierenbescherming een voorziening van € 243.000 opgenomen.

De langlopende schulden betreffen voornamelijk leningen voor de aanschaf en nieuwbouw van de dierenopvangcentra. Op 

grond van het treasurybeleid worden deze leningen waar het kan eerder afgelost (zonder bijkomende kosten). De overige 

kortlopende schulden betreffen voornamelijk de vooruit ontvangen contributies 2018, schulden aan leveranciers en 

belastingen en premies voor sociale verzekeringen. Tevens bevat deze post de gelden verkregen van de Nationale Postcode 

Loterij voor de elektrische dierentransporters en de Animal Rescue Vehicles die nog besteed dienen te worden. De daling in de 

kortlopende schulden is grotendeels het gevolg van een daling in de overige schulden en overlopende passiva en de nog te 

betalen en premies sociale verzekeringen.
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10.  VERANTWOORDING 
RAAD VAN TOEZICHT

De Dierenbescherming onderschrijft de principes van de 

 erkenningsregeling van het CBF en de SBF Code Goed Bestuur:

•  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.

De Raad van Toezicht hanteert deze Code Goed Bestuur bij het 

uitoefenen van toezichthoudende en ondersteunende taken bij 

voortduring als leidend principe.

Directie en Bestuur
Sinds 22 mei 2018 vervult mevrouw Co’tje Admiraal de functie 

van Algemeen Directeur/Bestuurder. In periode van 1 oktober 

2017 tot 22 mei 2018 vervulde de heer Hans Bakker deze  

rol ad interim. De heer  Bakker heeft per 31 mei 2018 zijn  

interim activiteiten bij de Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Dieren beëindigd. De Algemeen Directeur/

Bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch beleid  

en management van de organisatie en  vertegenwoordigt  

de Dierenbescherming.

De NVBD vormt tevens het Bestuur van ca. veertig gelieerde 

 stichtingen met modelstatuten voor gelieerde stichtingen.  

Deze stichtingen zijn opgenomen in de consolidatiekring van  

de Dierenbescherming. Daarnaast zijn er vier bijzondere aan de 

Dierenbescherming gelieerde stichtingen waaronder de Lande-

lijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en Stichting Beter 

Leven Keurmerk (SBLk) en nog zeven stichtingen die deel uit-

maken van de consolidatiekring met een afzonderlijk bestuur.

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.

In vervolg op de fusie van 1 januari 2015 en de verschillende 

samenvoegingen, is begin 2018 een traject  Harmonisatie 

Arbeidsvoorwaarden gestart. Op deze wijze wordt eenheid en een 

uniform arbeidsvoorwaardenpakket voor alle betaalde 

medewerkers gerealiseerd, passend voor een goede  doelen 

 organisatie. Eind 2018 werd een principe-akkoord bereikt met de 

Centrale Ondernemingsraad (COR). Per 1 januari 2019 wordt een 

nieuw geharmoniseerd arbeids voorwaardenpakket voor alle 

betaalde medewerkers van de  Dierenbescherming ingevoerd.

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht vervult de statutair vastgelegde taak van 

toezichthouder. Hierbij volgt de Raad de vereniging en de gecon-

solideerde  stichtingen kritisch en daarnaast is voor sommige 

plannen en voorstellen van het Bestuur goedkeuring van de RvT 

nodig. Verder houdt de Raad toezicht op de algemene gang van 

zaken binnen de Dierenbescherming en het beleid van zowel de 

algemeen Directeur/Bestuurder van de NVBD, als het bestuur van 

de  geconsolideerde stichtingen. De RvT staat het Bestuur met  

advies en kennis terzijde. Verder toetst zij behaalde resultaten 

aan het voorgenomen beleid en beleidsvoornemens op haalbaar-

heid en realiteitsgehalte.

De reglementen van de RvT en haar commissies zijn op de 

 website van de Dierenbescherming opgenomen.

In 2018 heeft er een wisseling in bezetting van de RvT plaats-

gevonden. Voor de leden zijn profielen opgesteld, zodat de 

 noodzakelijke expertises worden vertegenwoordigd in de Raad. 

Het gaat om de volgende vakgebieden/achtergronden: 

• dierinhoudelijke kennis

• financiële expertise

• juridische expertise

• vastgoed expertise

• commerciële en marketing expertise 

• kennis van organisatie-inrichting/-ontwikkeling. 

De leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging. Zij kunnen  reis- 

en verblijfskosten declareren.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in de vermelde perioden in 2018 

uit de volgende leden:

•  Paul Smits, vanaf 27 december 2017, voorzitter RvT,  

lid Remuneratiecommissie.  

De heer Smits is per 1 januari 2019 afgetreden.

•  Maurits Kuipers*, vanaf 4 december 2017, vicevoorzitter RvT,  

lid Auditcommissie vanaf 1 januari 2018.

•  Marije Eleveld*, vanaf 4 december 2017,  

voorzitter  Auditcommissie vanaf 1 januari 2018.

•  Peter Buisman*, vanaf 27 december 2017,  

lid Remuneratie commissie.

• Franck Meijboom*, vanaf 23 juni 2018.

•  Mirjam Sijmons*, vanaf 29 september 2018,  

voorzitter RvT vanaf 1 januari 2019.

• Jolling de Pree*, vanaf 29 september 2018.

• Karin Broekhuizen*, vanaf 1 januari 2019.

* zie pagina 77 en 78 voor (neven)functies

Werkzaamheden Raad van Toezicht
Vergaderingen
Er hebben in 2018 zes reguliere vergaderingen van de Raad van 

Toezicht plaatsgevonden, waarbij 93% van de zittende leden van 

de RvT aanwezig was. Daarnaast is er een extra vergadering 

geweest, waarbij het benodigde rechtsgeldige quorum van de in 

functie zijnde leden aanwezig was. Verder was bij iedere Leden-

raadvergadering de voorzitter en/of een lid van de RvT aanwezig.

De belangrijkste onderwerpen die in 2018 in de RvT-vergaderin-

gen één of meerdere keren aan de orde geweest zijn, betreffen: 

• Voordracht benoeming algemeen Directeur/Bestuurder

• Jaarverslag 2017

• Kwartaalrapportages 2018

• Liëren en ontliëren van stichtingen

• Vastgoedstrategie

• Voortgangsrapportage interim Bestuurder
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• Goedkeuren van investeringen in ICT en vastgoed

• LID voortgangsrapportage

• Jaarplan en begroting 2019

• Beleggingen

• Voortgang harmonisatie arbeidsvoorwaarden

• Governance vraagstukken

• Werving- en selectie nieuwe leden RvT

• Wijzigingen in het bestuur

• Benoemingen 

• Dierinhoudelijke onderwerpen

• Samenwerking met de Stichting Beter Leven keurmerk 

Om een goede samenwerking te bevorderen tussen de Raad van 

Toezicht, de Ledenraad en het Bestuur van de Dierenbescherming 

heeft er in 2018 een 6-wekelijks overleg plaatsgevonden tussen de 

voorzitters van de Raad van Toezicht en de Ledenraad en de 

Bestuurder. Mede door dit intensieve  driehoeksoverleg is aan de 

zeggenschap en het toezicht, wat zowel bij de RvT als de LR is 

belegd, op goede wijze invulling  gegeven. Tevens is er een 

Bestuurssecretaris aangesteld om de samenwerking tussen de 

bestuurlijke en toezichthoudende  organen te faciliteren en ver-

der te bevorderen en bestuurlijke processen goed vorm te geven 

vanuit het principe van good  governance. Deze samenwerking 

was in 2018 goed. 

Het CRM systeem (tool om het relatiebestand te managen) was 

verouderd en aan vervanging toe, omdat het niet meer vanuit de 

huidige leverancier kan worden ondersteund. De voorbereidingen 

van dit proces en een gedegen besluitvormingstraject hebben  

in 2018 plaatsgevonden, ook zijn de eerste werkzaamheden van 

start gegaan. 

Binnen de Dierenbescherming is er vanaf 1 januari 2015 een 

Ledenraad  ingesteld. Eind 2017 hebben er verkiezingen plaats-

gevonden, de nieuw samengestelde Ledenraad is vanaf 1 januari 

2018 actief. De Ledenraad kent een relatief korte historie binnen 

de Dieren bescherming; dit is de tweede Raad die zitting heeft. 

Met het opzetten van een agenda voor de dialoog over dierinhou-

delijke onderwerpen tussen de werkorganisatie, Ledenraad, 

Bestuur en Raad van Toezicht is nadere invulling gegeven aan het 

streven naar een optimale rolverdeling, waarbij de taken en ver-

antwoordelijkheden zo ingevuld worden, dat in gezamenlijkheid 

een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de Dieren-

bescherming wordt geleverd. De dialoogdag in 2018 is door alle 

aanwezigen als positief enthousiasmerend ervaren. 

De Raad van Toezicht constateert tot haar genoegen dat de 

 organisatie in 2018 met grote toewijding heeft gewerkt aan de 

verbetering van het dierenwelzijn in Nederland. De voorbeelden 

hiervan worden in dit jaarverslag alom geïllustreerd.

Auditcommissie (AC)
De Auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over finan-

ciële vraagstukken, waaronder rapportages en effectiviteit van 

 interne controles. Deze commissie bestaat uit twee RvT-leden met 

financiële expertise en een achtergrond met betrekking tot vast-

goed. Beiden waren aanwezig bij alle AC-vergaderingen. In 2018 is  

de Auditcommissie vijf keer in vergadering bijeengekomen. De 

Bestuurder en de Manager Financiën en Control woonden deze ver-

gaderingen bij. Periodiek wordt de externe accountant uitgenodigd.

Voor verantwoording van de financiële gang van zaken binnen  

de Dierenbescherming steunen de RvT en de AC met name op de 

kwartaalrapportages (forecasts) van het bestuur.

Daarnaast keren jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening 

(volgens richtlijn RJ 650 voor fondsenwervende instellingen) en 

het Jaarplan en de begroting (van de NVBD en geconsolideerde 

stichtingen onder bestuur van de Dierenbescherming) terug op 

de agenda. Periodiek komen het Meerjarenbeleidsplan en de 

meerjarenraming aan de orde.

Tevens is in 2018 speciale aandacht besteed aan de waarderings-

wijze van nalatenschappen, liquiditeitsoverzicht, investeringen in 

Fenix en het arbeidsvoorwaarden harmonisatietraject. 

Er is, in overleg met de betrokken accountant, gekozen voor een 

stelselwijziging in het kader van waardering van de nalaten-

schappen. Als gevolg hiervan zal er op elk moment door het jaar 

heen inzicht zijn in en een zo reëel mogelijke waardering van de 

nalatenschappen. Hiermee wordt eveneens een administratieve 

lastenverlichting bewerkstelligd. 

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 alge-

mene arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke zaken betref-

fende het Bestuur. Tevens behoren de evaluatie en de beoordeling 

van het functioneren van de Algemeen Directeur/Bestuurder tot 

het takenpakket van deze commissie.

De Remuneratiecommissie heeft tweemaal vergaderd, beide 

leden van de commissie waren aanwezig. In de RC zijn o.a. de 

beloning van de Bestuurder conform het puntentellingsregeling 

van het Centraal Bureau Fondsenwerving en Goede Doelen 

 Nederland, evaluatie functioneren Bestuurder en werving en 

selectie van nieuwe RvT-leden aan de orde gekomen. 

Belangenverstrengeling
Er zijn in 2018 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.

Dank en waardering
De Raad van Toezicht is de teruggetreden leden van de RvT en  

de leden van de Ledenraad erkentelijk voor hun sterke mate van 

betrokkenheid en inzet voor de Dierenbescherming.

Daarnaast dankt de Raad van Toezicht de Directie, het Manage-

mentteam, alle medewerkers en vrijwilligers voor het mooie werk 

dat in 2018 verzet is om het dierenwelzijn in Nederland te dienen.

Den Haag, 13 juni 2019

Co’tje Admiraal

Algemeen Directeur/Bestuurder

en

Mirjam Sijmons

Voorzitter Raad van Toezicht

Functie en nevenfuncties bestuurders en leden van
de Raad van Toezicht van NVBD 2018/2019

Co’tje Admiraal
vanaf 22 mei 2018: Algemeen Directeur/Bestuurder

Nevenfuncties:

• Lid Raad van Toezicht Rivas, Gorinchem

• Lid Raad van Advies Premeo Thuisvaccinatie

Hans Bakker
1 oktober 2017 - 22 mei 2018: Algemeen Directeur/Bestuurder ad interim

Nevenfuncties:

•  Voorzitter Raad van Commissarissen GVB Holding NV  

(tot 17 april 2018)

• Voorzitter Raad van Commissarissen Transavia Airlines BV

• Voorzitter Raad van Commissarissen SnowWorld Leisure NV

•  Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting NBTC Holland 

 Marketing

•  Voorzitter van de Calamiteitencommissie van de Stichting 

 Calamiteitenfonds

•  Voorzitter VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam en lid 

 Algemeen Bestuur VNO-NCW

• Lid Amsterdam Economic Board

• Lid Raad van Toezicht van Stichting Hulphond Nederland

• Lid van Bestuur Stichting Amsterdam Light Festival

• Lid Raad van Advies UvA Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Paul Smits
Voorzitter RvT, lid Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie:

•   Voorzitter Bestuur Stichting Boerderijmuseum Vredegoed 

(te Tienhoven)

Nevenfunctie:

• Geen

Mirjam Sijmons
Vanaf 29 september 2018 lid RvT, vanaf 1 januari 2019 voorzitter RvT

Hoofdfunctie:

• Lid Raad van Bestuur EY

Nevenfunctie:

• Lid Raad van Commissarissen Kampert en Helm

Maurits Kuijpers
Vice-voorzitter RvT, lid Auditcommissie

Hoofdfunctie:

• Eigenaar MC Capital (vastgoedadvies)

Nevenfunctie:

•  Voorzitter MSRE Alumni Association, vereniging gelieerd aan 

de Amsterdam School of Real Estate
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Marije Eleveld
Lid RvT, voorzitter Auditcommissie

Hoofdfunctie:

• Directeur-bestuurder Woningcorporatie Bo-Ex

Nevenfuncties:

•  Lid Raad van Commissarissen Wijkontwikkelingsmaatschappij 

Lombok

• Lid Bestuur Stichting Woonwagens Utrecht

• Voorzitter Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW)

•  Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regioplatform Woning-

corporaties Utrecht (RWU)

•  Lid Algemeen Bestuur Stichting Woonruimteverdeling Utrecht 

(SWRU)

• Lid Raad van Toezicht Stichting SODA producties

Peter Buisman
Lid RvT, voorzitter Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie:

• Eigenaar TDH Consultants

Nevenfuncties:

•  Voorzitter SBBR - Stichting Bewonersbeheer Romeynshof (i/o) 

(sinds 2018)

•  Penningmeester Stichting Koninklijke Rotterdamse Lloyd Museum

• Jurylid Regionale Kunstdagen

• Voorzitter KPA - Vereniging Kunstkring Prins Alexander

• Voorzitter Stichting De Witte Bollen

• Eigenaar TDH Books

• Voorzitter VvE Söderblomplaats

• Directeur TDH Holding BV

• Voorzitter Stichting Art Imaginaire

Franck Meijboom
Lid RvT

Hoofdfunctie:

•  Universitair Hoofddocent Faculteit Diergeneeskunde 

 Universiteit Utrecht/Hoofd van CenSAS

Nevenfuncties:

• Lid Raad voor Dieraangelegenheden

•  Voorzitter Commissie Ethiek van de Koninklijke Maatschappij 

voor Diergeneeskunde

• Vice-president van EurSafe

• Voorzitter Wetenschappelijke Advies Commissie Ritueel Slachten

•  Lid Commissie ‘Scientific Advisory Committee on  

Seal  Rehabilitation’ (tot 1 maart 2018)

• Lid Commissie Ethiek CRV

• Coördinator Thematic Group Ethics LERU

Jolling de Pree
Lid RvT

Hoofdfunctie:

• Advocaat/Partner bij De Brauw Blackstone Westbroek NV

Nevenfuncties:

•  Non-Gouvernementeel Adviseur, benoemd door de ACM, 

 International Competition Network

Karin Broekhuizen
Lid RvT

Hoofdfunctie:

• Eigenaar L&BCC

Nevenfuncties:

• Lid Raad van Toezicht Veenendaalse Woningstichting

• Lid Raad van Toezicht Woningstichting Leusden

Wildopvang 
VEILIGE TERUGKEER  
IN DE NATUUR
In 2018 werd de wildopvang in het Noord
Hollandse Krommenie officieel onderdeel 
van de Dierenbescherming. Op deze plek 
worden niet alleen vogels opgevangen, 
maar ook hazen en egels. Vooral in de lente, 
wanneer jonge dieren worden geboren, 
moeten de medewerkers en vrijwilligers  
alle zeilen bijzetten. De kleintjes hebben elk 
half uur eten nodig; de verzorgers zitten er 
fulltime met een kookwekker bij. Doel  
van de opvang is een veilige terugkeer in 
de natuur, waarbij dieren zichzelf weer 
 kunnen redden.
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11.1. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2018

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa 1 2  30
Materiële vaste activa 2 30.352  31.430 
Financiële vaste activa 3 43  261 
Beleggingen 4 15.331  10.863 

Totaal Vaste Activa   45.728  42.584
      

Voorraden  203  216
Vorderingen en overlopende activa  5 8.645  9.034 
Liquide middelen 6 24.955  27.046 
      
Totaal Vlottende Activa   33.803  36.296
      
TOTAAL ACTIVA    79.531  78.880
      

PASSIVA      

Reserves en fondsen      
Reserves 7     
  Continuïteitsreserve  24.211  23.320  
 Bestemmingsreserves  36.744  36.577  
   60.955  59.897
Fondsen  8     
 Bestemmingsfondsen   6.199  6.263
      
   67.154  66.160
      
Voorzieningen 9  2.077  1.497
      
Langlopende schulden 10  3.006  3.276
      
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11  7.294  7.947

TOTAAL PASSIVA   79.531  78.880

11.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2018  Na resultaatbestemming

11.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten

(x € 1.000)   Realisatie Begroting Realisatie
  2018 2018 2017

BATEN    
Baten van Particulieren 12 20.939 17.204 24.736
Baten van Bedrijven 13 265 146 280
Bijdrage van Loterijorganisaties 14 1.830 1.803 1.883
Baten van Subisidies van Overheden 15 1.800 1.879 1.793
Baten van Verbonden Organisaties 16   
Baten van andere organisaties zonder winststreven  17 468 404 235
  25.302 21.436 28.927
     
Baten als tegenprestatie voor 18 13.033 11.205 13.120
levering van producten/diensten
Overige Baten 19 560 71 447
     
SOM VAN DE BATEN  38.895 32.712 42.494
     
LASTEN 20    
Besteed aan doelstellingen     
Dierenhulp  19.353 16.590 18.447
Toezicht Dierenwelzijn  4.579 3.022 3.217
Voorlichting  3.147 3.782 3.305
Beleidsbeïnvloeding  1.572 1.944 1.469
  28.652 25.338 26.438
     
Wervingskosten  3.320 4.059 3.426
Kosten Beheer en Administratie  5.645 5.656 5.623
     
SOM VAN DE LASTEN  37.617 35.053 35.487
     
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN                                       1.278 -2.341 7.007
     
Saldo financiële baten en lasten 21 275 147 240
     
SALDO VAN BATEN EN LASTEN  1.003 -2.194 7.247
     
  
Bestemming saldo van baten en lasten     
Toevoeging/onttrekking aan:     
Bestemmingsreserves  166  2.650
Bestemmingsfondsen  64  241
Continuïteitsreserve  902  10.138
     
Totaal  1.003  7.247
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(x € 1.000)   2018  2017

Exploitatieresultaat vóór financiële baten en lasten   1.278  5.890
(dividend en interest)
    
Aanpassingen voor:    
Afschrijvingen  1.981  2.328  
Mutatie voorzieningen (inclusief voorziening financiële vaste activa) 580  227 
Ongerealiseerde koersresultaten  378  210  
Mutatie voorraad  13  119  
Mutatie vorderingen  396  692  
Mutatie kortlopende schulden  653  1.058  
Totaal:   1.939  3.942
    
Kasstroom uit bedrijfsoperaties    
Ontvangen interest  169  194  
Ontvangen dividend  119  58  
Bank en beleggingskosten  89  107  
Betaalde interest  96  115  
Aankoop van beleggingen  6.039  3.651  
Verkoop van beleggingen/gerealiseerd koersres.  1.571  849  
Totaal:   -4.365  -2.772
    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
Technische correctie continuïteitsreserve  9   
Investeringen in (im)materiële vaste activa  993  962  
Desinvesteringen materiële vaste activa  118  232  
Totaal:   -884  -730
    
Aflossingen langlopende schulden  270  377  
Ontvangen aflossingen leningen u/g  211  61  
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   -59  -316
    
Toename /afname geldmiddelen   -2.091  6.014
    
Mutatie liquide middelen    
Beginsaldo 1 januari   27.046  21.078 
Eindsaldo 31 december   24.955  27.092 
    
Mutatie boekjaar   -2.091  6.014 

Noot: Kasstroomoverzicht 2017 is overgenomen uit jaarrekening 2017 en niet aangepast aan liëring/ontliëring en stelselwijziging nalatenschappen. 

11.1.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11.1.4. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

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

de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (hierna: ‘NVBD’). De Geconsolideerde jaarrekening is samengesteld op 

basis van RJ650. Een groot aantal stichtingen zijn bestuurlijk verbonden aan de Dierenbescherming. Bij de meeste stichtingen 

wordt het bestuur van deze stichtingen per 31 december 2018 gevormd door één of meer werknemers van de NVBD. Zeven 

stichtingen zijn op andere wijze verbonden

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties geldend voor boekjaar 2018. 

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Mutaties in de consolidatiekring 2018
In 2017 was de stichting Dierenzorg Eemland meegenomen in de jaarrekening 2017 maar deze zal niet meer in de jaarrekening 

2018 worden meegenomen. De stichting Dierenzorg Eemland maakt geen deel meer uit van de consolidatiekring. Daarnaast 

zijn in 2018 zijn de volgende stichtingen toegetreden tot de consolidatiekring van de Dierenbescherming (gelieerd):

1. Stichting Wildopvang Krommenie

2. Stichting Dierenambulance De Heuvelrug

De Dierenbescherming kiest ervoor om de cijfers over 2017 aan te passen voor de toetreding van de twee nieuwe stichtingen en 

de uittreding van stichting Dierenzorg Eemland per 1 januari 2018 om daarmee de vergelijkbaarheid van de cijfers te vergroten.

In de onderstaande tabel is het effect op de balans per 2017 weergegeven:

  Liëring  Liëring Ontliëring
  Dierenambulance  Wildopvang  Dierenzorg 
  De Heuvelrug  Krommenie  Eemland 
Activa  76 92 3.146
Fondsen en reserves  76 89 3.078
Overige passiva  0 3 68

Samenstelling 2018 van de in deze jaarrekening opgenomen entiteiten
In deze jaarrekening zijn de volgende entiteiten opgenomen (de vetgedrukte entiteiten hebben per 31 december 2018 een  

eigen bestuur):

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Stg. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

S.B. Criellaertstichting

Stg. De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken

Stg. Beter Leven keurmerk

Stg. Dierenasiel Alkmaar

Stg. Knaagdierencentrum te Heiloo

Stg. Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek

Stg. Dierenambulance Midden Nederland

Stg. Asiel “De Kuipershoek”

Stg. Gebouwen Dierenasiel “De Kuipershoek”
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Stg. Gerhard Beauveser Steunfonds

Stg. Dierentehuis De Hof van Ede

Stg. Steunfonds OverGelder van de Dierenbescherming

Stg. DOC Enschede

Stg. Reg. DVC ‘De Ark’

Stg. Dierentehuis Midden-Holland

Stg. Dierentehuis Oost-Groningen

Stg. Beheer Dierentehuizen in Kennemerland

Stg. Dierenopvang Hengelo

Stg. Steunfonds Edo Hamers Kampen

Stg. Dierentehuis Leerdam

Stg. Thomassen-Verkouter

Stg. Dierenopvang Rijnmond

Stg. Dierenambulance Zuid-Holland Zuid

Stg. Dierenwelzijn Rijnmond e.o.

Stg. DOC “Doornakker”

Stg. Laetitia-Hoeve

Stg. tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum te Amersfoort

Stg. Dierentehuis Nieuwe Waterweg

Stg. Dierenopvangcentrum Waterland

Stg. Dierenasiel Breda e.o.

Stg. tot Exploitatie Dierenopvangcentrum Kerbertasyl

Stg. Dierenasiel de Swinge

Stg. Dierenambulance OverGelder

Stg. Dierenambulance Twente

Stg. Dierenbescherming Limburg

Stg. Dierentehuis Amstelveen

Stg. Dierenambulance Noord-Holland Zuid

Stg. Steunfonds Dierenbescherming Zuid-Oost Brabant

Stg. Financiering Dierentehuis Nieuwe Waterweg

Stg. Vrienden Dierenhulp OverGelder

Stg. Dierenasiel Gorinchem

Stg. Dierenopvang Haarlemmermeer

Stg. Dierenhulp Noord-Overijssel

Stg. Dierenopvang de Wissel

Stg. Dierenhulp Nijmegen-Den Bosch

Stg. Dierenambulance “De Meren”

Stg. Vrienden van DOC Enschede

Stg. Dierenambulance De Heuvelrug

Stg. Wildopvang Krommenie

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 verant-

woord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de gebruiker van de dienst.

Toelichting stelselwijziging nalatenschappen
Met ingang van het boekjaar 2018 verandert de wijze waarop de baten uit nalatenschappen worden verantwoord. Bij de 

afhandeling van een nalatenschap worden de volgende stadia doorlopen:

Nr. Stadium Toelichting
1. Aangemeld Een dossier is aangemeld bij Goede Doelen Nederland.
2. Geaccepteerd Een nalatenschap is (beneficiair) aanvaard door de Dierenbescherming.
3. Update Er heeft een update plaatsgevonden in het dossier.
4. Erfbelasting Er is aangifte erfbelasting gedaan.
5. Rekening en verantwoording De executeur heeft de rekening en verantwoording afgerond.

In de vorige waarderingssystematiek nam de Dierenbescherming nalatenschappen in een vroeg afhandelingsstadium op in het 

resultaat, namelijk op het moment dat de nalatenschap wordt geaccepteerd. Deze systematiek kent de volgende nadelen:

•  Er zit nog een grote onzekerheid in de hoogte van de nalatenschap, bijvoorbeeld door de verkoop van vastgoed en/of effecten. 

Hierdoor is de waardering van de nalatenschap administratief een ingewikkeld proces. In de periode tussen acceptatie en 

aangifte erfbelasting kunnen meerdere malen updates gedaan worden, wanneer er nieuwe informatie m.b.t. de nalatenschap 

bekend wordt. Elke update zorgt voor een nieuwe waardering van de nalatenschap en een mutatie in het resultaat. Er wordt 

daarom een voorziening opgenomen om eventuele fluctuaties in de waardering van de nalatenschappen op te vangen.

•  Er zit soms veel tijd tussen het accepteren van de nalatenschap en de feitelijke uitkering van de nalatenschap. Hierdoor is het 

lastig om tijdig en onderbouwd een uitspraak te doen over de uiteindelijke bestemming van de nalatenschap. Projecten 

worden hierdoor uitgesteld in afwachting van de ontvangst van de nalatenschap.

In de nieuwe systematiek verantwoordt de Dierenbescherming de nalatenschap in een later afhandelingsstadium. 

Nalatenschappen zullen worden meegenomen in het resultaat als:

• de status Erfbelasting is bereikt, voor de gehele bij Goede Doelen Nederland gerapporteerde waarde óf;

• de status Erfbelasting nog niet is bereikt maar een nalatenschap (deels) wordt uitgekeerd, voor het deel dat wordt uitgekeerd.

Er wordt bij deze methode enkel een voorziening opgenomen i.v.m. een mogelijke claim vanuit een legitieme portie/kindsdeel. 

Verder worden er geen voorzieningen opgenomen.

Door de stelselwijziging vindt er in 2018 een eenmalige herziening plaats over de voorgaande jaren. In de jaarrekening 2017  

is op de balans € 11,8 miljoen opgenomen als te vorderen uit hoofde van nalatenschappen. Dit is het saldo van te vorderen 

nalatenschappen (€ 12,8 miljoen) en de voorziening nalatenschappen (€ 1,0 miljoen). Hiervan wordt in de nieuwe 

waarderingssystematiek € 8,4 miljoen afgeboekt omdat een deel van de nalatenschappen nog niet de status Erfbelasting  

heeft per 31-12-2017. Daarnaast wordt de voorziening voor de nalatenschappen met € 1,0 miljoen verlaagd. Per saldo is het 

effect op de reserves en fondsen € 7,5 miljoen negatief. De contuiniteitsreserve daalt met € 6,7 miljoen en de 

bestemmingfondsen met € 0,8 miljoen.

Door de stelselwijziging bedraagt ultimo 2017 het te vorderen bedrag uit hoofde van nalatenschappen € 4,3 miljoen.  

De continuïteitsreserve neemt af van € 31,6 miljoen naar € 24,9 miljoen. 
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In de volgende tabel wordt weergegeven wat het effect is van de stelselwijziging op de jaarrekening 2017. De correcties met 

betrekking tot de periode vóór 2017 lopen direct over de balans. Correcties in 2017 lopen ook over de winst- en verliesrekening.

(x €1.000) Jaarrekening 2017 Effect t/m 2016 Effect 2017 Effect Na
    stelselwijziging stelselwijziging
 (a) (b) (c) (d)=(b)+(c) (e)=(a)+(d)

BATEN     
Baten van particulieren       23.619                   1.117             1.117            24.736 
     
SOM VAN DE BATEN       41.377            -       1.117             1.117            42.494 
     
SALDO VAN BATEN EN LASTEN        6.130            -       1.117             1.117             7.247 
     
     
ACTIVA     
     
Vorderingen en overlopende passiva       16.507        8.582      1.117            7.465             9.042 
Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen       11.767        8.582      1.117            7.465             4.302 
w.v. Te vorderen nalatenschappen       12.762        9.955      1.516            8.439             4.323 
w.v. Voorziening nalatenschappen         995         1.373       399               974                21 
     
     
PASSIVA     
     
Reserves en fondsen       69.541        8.582      1.117            7.465            62.076 
Continuiteitsreserve       31.571        8.094      1.421            6.673            24.898 
Bestemmingsfondsen        7.088          488       304              792             6.296 
w.v. bestemmingsfondsen GDN        3.087          488       304              792             2.295 
     

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 2018 hebben geen 

schattingswijzigingen plaatsgevonden.

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 procent per jaar afgeschreven.

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%

Installaties, machines en projecten  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.
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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.

Voorziening personeel en harmonisatie
Een voorziening voor het personeel in het kader van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden wordt getroffen indien op de 

balansdatum een gedetailleerd plan is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde 

 verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de harmonisatie gevolgen zal hebben. Van een gerecht-

vaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de harmonisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt 

aan hen voor wie de harmonisatie gevolgen zal hebben. In de voorziening personeel en harmonisatie worden de als gevolg van 

de harmonisatie noodzakelijke 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.

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 

bestemmingsreserve, 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. 

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Giften bestaande uit diensten worden in het 

algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet financiële 

bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt conform de richtlijn niet in de staat van baten en lasten verantwoord.

Subsidies die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van projectkosten worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

gebracht in het jaar dat de gesubsidieerde bestedingen hebben plaatsgevonden, danwel contractueel zijn vastgelegd. De overige 

subsidies worden verwerkt als bate in het jaar waarvoor de subsidiegever deze bestemd heeft.

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 2018 

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.
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1. Immateriële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Aanschafwaarde per 1 januari  407  350
Af: afschrijving per 1 januari  377  285
Boekwaarde per 1 januari  30  65
  
Totale boekwaarde per 1 januari  30  65
  
Investeringen  315  96
Overige mutaties  0  0
Afschrijvingen  288  131
Desinvesteringen aanschafwaarde  0  0
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen  0  0
Mutatie boekjaar  -27  -36
   
Aanschafwaarde per 31 december  91  446
Af: afschrijvingen per 31 december  89  416
Boekwaarde per 31 december  2  30

11.1.5. Toelichting op de geconsolideerde balans

Alle immateriële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. 

2. Materiële vaste activa

(x € 1.000)  Gebouwen Nog in Inventaris Vervoer-  Totaal Totaal
 en grond gebruik  middelen 2018 2017
  te nemen

Aanschafwaarde per 1 januari 42.374 16 4.158 3.688 50.236 51.130
Af: afschrijving per 1 januari 13.687 0 3.343 1.775 18.805 18.988
Boekwaarde per 1 januari 28.686 16 816 1.913 31.430 32.142
      
Verwerving/onttrekking via (ont)liëring      
Aanschafwaarde 0 0 0 0 0 482
Af: afschrijving 0 0 0 0 0 43
Boekwaarde (ont)liëring 0 0 0 0 0 -439
      
Investeringen 469 416 201 227 1.312 88
Overige mutaties 379 18 361 4 4 17
Afschrijvingen 1.355 0 198 717 2.269 342
Desinvesteringen aanschafwaarde 181 0 91 34 306 3
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 75 0 82 31 188 0
Mutatie boekjaar -613 398 -368 -496 -1.079 -274
      
Aanschafwaarde per 31 december 43.040 414 3.907 3.877 51.238 50.716
Af: afschrijvingen per 31 december 14.967 0 3.459 2.460 20.886 19.287
Boekwaarde per 31 december 28.073 414 448 1.417 30.352 31.430

In totaal bedragen de investeringen € 1.312.000 in 2018. Onder de kop gebouwen, grond en installaties zijn er investeringen 

geweest in installaties ten behoeve van de dierenartsen, zoals scanapparatuur, en installaties in de gebouwen (waaronder 

airconditioning en geluidwerende schermen). De post nog in gebruik te nemen bevat met name de investeringen in de 

implementatie van een nieuw systeem voor relatiemanagement. In 2018 is een project gestart met als doel om een nieuw 

systeem voor relatiemanagement aan te schaffen en te implementeren waarmee de Dierenbescherming in staat is om haar 

marketing en fondsenwervingsactiviteiten te moderniseren. Het project loopt door tot eind 2019. De begroting van het project 

is € 1.453.000 waarvan het grootste deel betrekking heeft op consultancykosten voor de implementatie van het nieuwe 

systeem. De implementatiekosten worden beschouwd als een investering. Bij de inventaris zijn de belangrijkste posten een 

investering in nieuwe servers en wasmachine/wasdrogers voor de dierenopvangcentra. Onder vervoermiddelen zijn de aanschaf 

van nieuwe dierenambulance opgenomen.

De overige mutaties omvatten een herrubricering van de materiële vaste activa. Posten die voorheen als inventaris op de balans 

waren opgenomen zijn opgenomen onder de rubriek gebouwen, grond en installaties. De desinvesteringen betreffen de verkoop 

van een pand in Arnhem en de overname van servers door de IT-leverancier.

3. Financiële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Leningen in het kader van de doelstelling:   
Stand begin boekjaar  222  278
Bij: verstrekte leningen    
Af: overige mutaties    
Af: ontvangen aflossingen  252  60
Af: voorziening  41  4
Totaal leningen  11  222
   
Waarborgsommen  32  39
   
Saldo financiële vaste activa  43  261

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

sommige verstrekte leningen is een mogelijke voorziening voor oninbaarheid opgenomen. Het rentepercentage waarmee wordt 

gerekend, varieert tussen de 0 en 4 procent. 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.

4. Beleggingen

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Obligaties  8.264  5.752
Aandelen  6.475  4.427
Langlopende deposito’s  592  684
   
Saldo beleggingen  15.331  10.863
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Overzicht van de effectenportefeuille

(x € 1.000)  Aandelen  Obligaties Deposito’s Totaal Totaal
 2018 2018 2018 2018 2017

Beurswaarde per 1 januari 4.427 5.752 684 10.863 8.061
Bij: Aankopen 3.030 3.100  6.131 3.395
Af: Verkopen/aflossingen 604 511  1.115 974
Bij/af: Koersresultaten 378 78  456 125
Bij/af: Saldo mutaties   92 92 256
     
Beurswaarde per 31 december 6.475 8.264 592 15.331 10.863

   
De beleggingen vinden plaats conform het treasury-reglement van de Dierenbescherming. De portefeuille van de Dierenbescherming is 

ondergebracht bij de Rabobank waarbij afspraken zijn gemaakt over de verdeling tussen aandelen en obligaties en de fondsen die 

expliciet zijn uitgesloten, zoals beleggingen in producten die gerelateerd zijn aan bont of bedrijven die hun producten op dieren testen. 

Het rendement op de portefeuille in 2018 komt netto uit op 3,5% negatief (het koersresultaat in 2018 gerelateerd aan de waarde 

per 1 januari 2018 van de portefeuille van de Dierenbescherming). Naast eerder genoemde portefeuille bestaat deze post uit 

een portefeuille van Stichting Thomassen Verkouter van € 1.238.000.

5. Vorderingen en overlopende activa

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen  3.369  4.314
Bijdrage Nationale Postcode Loterij  1.800  1.800
Debiteuren  1.003  1.320
Vooruit betaalde bedragen  360  317
Overige vorderingen en overlopende activa  2.021  1.283
Voorschot aanslag VpB  43  
Vooruitbetaalde pensioenpremie  49  
   
Saldo vorderingen en overlopende activa  8.645  9.034

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen
Met ingang van het boekjaar 2018 verandert de wijze waarop de baten uit nalatenschappen worden verantwoord. Dit is 

toegelicht in de paragraaf met de waarderingsgrondslagen. De verandering heeft ook gevolgen voor de post te vorderen uit 

hoofde van nalatenschappen. De vordering ontstaat op het moment dat een nalatenschap de status erfbelasting of rekening en 

verantwoording heeft gekregen. Daarna vindt doorgaans binnen een jaar de uitbetaling plaats van de nalatenschappen. Aan 

het einde van 2018 bedroeg de post te vorderen uit hoofde van nalatenschappen € 3.369.000. Hierin is rekening gehouden met 

een voorziening van € 21.000 in verband met een mogelijke claim vanuit een legitieme portie/kindsdeel.

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 € 1.003.000. Hierin is rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke 

oninbaarheid van € 200.000. Samenstelling van deze debiteuren betreft € 202.000 deelnemers van het Beter Leven keurmerk, 

€ 331.000 facturen aan gemeenten en het restant aan particulieren voor onder andere pensionreserveringen in de asielen en 

afgenomen dierenambulancediensten.

6. Liquide middelen

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Tegoeden bij banken  24.898  26.937
Kasgeld  55  78
Gelden onderweg  2  31
   
Saldo liquide middelen  24.955  27.046

De tegoeden bij banken omvatten de saldi op de betaalrekeningen, spaarrekeningen en de beleggingsrekening. Het kasgeld 

wordt aangehouden voor de bedrijfsvoering in de dierenopvangcentra.

7. Reserves

(x € 1.000)   Continuïteits- Bestemmings- Totaal Totaal 
  reserve reserves 2018 2017

Stand per 1 januari  31.571 37.881 69.452 63.384
Correctie bestemmingsreserve De Wissel  1.112 1.112  
Mutatie stelselwijziging  6.673  6.673 8.094
Mutatie consolidatiekring  466 2.415 2.880 
Nieuwe stand per 1 januari  23.320 36.577 59.897 55.290
      
Technische correctie  -9  -9  

Resultaat verdeling   902 166 1.068 7.488
      
Stand per 31 december  24.211 36.744 60.955 62.778

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 Dieren-

bescherming 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 2018 bedraagt deze verhouding 0,68. Dit is berekend door de kosten van de werkorganisatie over 2018 (€ 35.385.000) te 

relateren aan aan de continuïteitsreserve van € 24.211.000. In 2017 was de verhouding 0,95. Bij het hanteren van de maximale 

norm van 1,5 zou de continuïteitsreserve ten hoogste € 53.077.000 mogen bedragen. De Dierenbescherming blijft daar ruim onder.

Overige vorderingen en overlopende activa
De post overige vorderingen omvat het resterende nog te ontvangen deel van de subsidie voor de LID over 2018, de nog te 

factureren bijdragen van de gemeenten over de laatste maanden van 2018 voor de opvang van dieren en een nog te ontvangen 

subsidie van de gemeente voor DOC Breda.
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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. De correctie voor stichting De Wissel komt doordat deze stichting geen reserve 

financiering activa ‘doelstelling’ had gevormd voor de vaste activa binnen deze stichting.

Technische correctie
Met ingang van boekjaar 2018 is de Dierenbescherming overgestapt op een ander boekhoudprogramma. Bij de conversie is een 

klein aansluitverschil ontstaan in de continuïteitsreserve.

In onderstaand overzicht zijn de bestemmingsreserves nader toegelicht.

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

Nieuwbouw/verbouw  6.567 497  7.064
Minimax  150   150
Groot onderhoud  0 460  460
Reservering vaste activa BV  237 247 7 477
Reservering vaste activa DS  27.761 412 1.393 26.780
Overige   1.862 11 60 1.813
    
Stand per 31 december  36.577 1.627 -1.459 36.744

Bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw
Voor de diverse nieuwbouw- en verbouwplannen zijn bestemmingsreserves gevormd in het verleden. Op grond van de nieuwe 

vastgoedstrategie die in 2019 wordt uitgewerkt zal worden bezien in hoeverre deze nog gehandhaafd dienen te worden. De 

toevoegingen in 2018 betreft het bestemmen van het vermogen dat is gevormd binnen de stichting Steunfonds Overgelder  

(de zgn. snuffelmarkt) voor de nieuwbouw van het dierenopvangcentrum Hof van Ede. 

Bestemmingsreserve groot onderhoud
Gelet op de verwachte eindstand van de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 en de verwachting dat de actualisatie van 

het MJOP zal leiden tot een toename van de onderhoudskosten in de komende jaren is een bestemmingsreserve gevormd van 

waaruit later in 2019 de onderhoudsvoorziening kan worden gedoteerd. 

Reservering vaste activa BV/DS
Indien en voor zover eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering of activa  

ter realisering van de doelstelling, wordt er een reserve financiering activa (BV of DS) aangehouden.

Overige bestemmingsreserves
De overige bestemmingsreserves betreffen meerdere bestemmingsreserves van stichting Beter Leven Keurmerk, Dierentehuis 

Leerdam, de stichting Thomassen-Verkouter en De Ark.

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  2.295  134 81 2.348
Dierenambulance regio Groningen   454    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
Exploitatie Kerbertasyl   208   63 146
Verbouwing DOC Doornakker   42    42
Fondsen Dierenasiel Breda e.o.   727   21 82 666
Asiel Hargahoeve  94   94
Asiel Krimpen  113   113
Overige bestemmingsfondsen   759  11 4 766
    
Stand per 31 december  6.263 166 -229 6.199

Fondsen uit nalatenschappen
Dit betreft het deel van de nalatenschappen waarvoor door de erflater een specifieke bestemming is gegeven. Er is € 134.000 

toegevoegd voor nieuwe nalatenschappen en er is € 81.000 onttrokken omdat er bestedingen hebben plaatsgevonden in lijn 

met de bestemming van de nalatenschap.

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

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. Deze nieuwbouw heeft nog niet plaatsgevonden. 
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Fonds exploitatie Kerbertasyl
Dit fonds is specifiek bestemd voor het dekken van verliezen van het Kerbertasyl. In het boekjaar 2018 heeft het asiel een 

negatief exploitatiesaldo, waardoor er € 63.000 onttrokken is aan het bestemmingsfonds.

Fonds verbouwing DOC Doornakker
Dit fonds is gecreëerd voor de verbouwing van het dierenopvangcentrum in Eindhoven.

Fondsen Dierenasiel Breda e.o.
Het dierenasiel Breda heeft een bestemmingsfonds dierenopvangcentrum met een omvang van € 666.000 aan het einde van 

het jaar. Per saldo is er een mutatie van € 61.000 geweest. 

Fonds verbouwing Hargahoeve en Krimpen a.d. IJssel
Deze fondsen zijn gecreëerd voor asielen in Schiedam en Krimpen a.d. IJssel. 

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

Overige bestemmingsfondsen
De overige bestemmingsfondsen omvatten fondsen voor verschillende locaties.

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

Werkzaamheden voormalig afdelingen en regio’s  350  39 1 388
Werkzaamheden dierenopvangen en dierenambulances   569  67 14 622
Zwerfdieren   247  28 11 264
Fonds Yvonne Uitenbosch   822   53 769
Overige   307   2 305
    
Stand per 31 december  2.295 134 -81 2.348

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 € 2.234.000 daadwerkelijk ontvangen. Het resterend saldo is onderdeel van de 

vorderingen uit nalatenschappen.

Reserves en fondsen

(x € 1.000)  31-12-2018 Dotaties Onttrek- 31-12-2017
   kingen
Reserves      
      
Continuïteitsreserve             24.211       1.531         -630      23.320   
 w.v. NVBD     18.987      1.354       17.633  
 wv. entiteiten onder bestuur NVBD      2.551            630        3.182  
 w.v. entiteiten met eigen bestuur      2.673   177       2.496 
      
Bestemmingsreserves             36.744       1.627        -1.460           36.577   
 w.v. NVBD      8.390       717          370        8.040  
 wv. entiteiten onder bestuur NVBD     22.364       908          880       22.336  
 w.v. entiteiten met eigen bestuur                5.990                       209                  6.199   
    60.955     59.897 
Fondsen      
      
Bestemmingsfondsen     6.199      166          -229    6.263 
 w.v. NVBD     4.878      134          147    4.893 
 wv. entiteiten onder bestuur NVBD      643             2      645 
 w.v. entiteiten met eigen bestuur      678       32           82      727 
      
Totaal reserves en fondsen    67.154     66.160 

9. Voorzieningen

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

Jubilea  118 92 4 206
Voorziening groot onderhoud  1.247 612 363 1.496
Wachtgeld  132   132
Personeel en harmonisatie   243  243
    
Stand per 31 december  1.497 947 -367 2.077

Voorziening jubilea
Voor de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea is een voorziening gevormd voor de NVBD en de LID. De 

dotatie heeft betrekking op het feit dat vanwege de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voortaan al bij 10 en 20 jaar 

dienstverband een bedrag wordt uitgekeerd. Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening is rekening gehouden met  

een blijfkans.

In onderstaande tabel is de aansluiting gegeven tussen de reserves en fondsen in de geconsolideerde jaarrekening en de 

enkelvoudige jaarrekening. Daarbij worden de reserves en fondsen uitgesplitst in het deel van de NVBD (enkelvoudige 

jaarrekening), de stichtingen waarbij het bestuur wordt gevormd door één of meerdere medewerkers van de NVBD en de 

stichtingen die op andere wijze zijn verbonden.
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Voorziening groot onderhoud
In 2018 zijn conform het bestaande meerjarenonderhoudsplan een dotatie gedaan. In 2018 zijn verschillende 

onderhoudskosten ten laste van de voorziening gebracht. Daarnaast is er een extra dotatie gedaan voor panden van stichtingen 

die in 2018 gelieerd zijn met de Dierenbescherming en voor die panden waarvoor eind 2018 het saldo in de voorzieningen 

negatief was geworden.

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

Personeel en harmonisatie
In het kader van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is een voorziening getroffen. In juni 2017 is een traject ingezet 

om te komen tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in loondienst bij de Dierenbescherming. Vanaf 

april 2018 is dit proces geïntensiveerd. Eind december is er een principe-akkoord gesloten. Onderdeel van de harmonisatie is 

het afkopen van oude regelingen en de invoering van een variabele eindejaarsuitkering. Hiervoor heeft de Dierenbescherming 

een voorziening van € 243.000 getroffen.

10. Langlopende schulden 

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Hypothecaire lening BNG Bank   1.842  1.926
Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier  174  198
Achtergestelde lening gemeente Gouda  43  43
Lening gemeente Vlaardingen  360  360
Lening gemeente Gorinchem    145
Stichting Vrienden van het Dierenasiel Gorinchem  567  563
Overig  20  41
   
Saldo langlopende schulden  3.006  3.276

Hypothecaire lening BNG Bank
Dit betreft een lening die verstrekt is ter financiering van het pand in Haarlemmermeer. Met ingang van 2018 is er een 

aflossingsverplichting van € 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 procent per jaar.  

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

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. 

Lening gemeente Vlaardingen
Dit is een langlopende, aflossingsvrije lening van de gemeente Vlaardingen voor het dierentehuis Nieuwe-Waterweg.

Lening gemeente Gorinchem
De lening is in 2018 volledig afgelost.

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.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Schulden aan leveranciers  2.079  1.868
Reservering voor verlof en vakantiegeld  1.571  1.714
Vooruit ontvangen bedragen  2.234  2.096
Belastingen en premies sociale verzekeringen  619  808
Kortlopend deel langlopende leningen  96  166
Overige schulden en overlopende passiva  695  1.295
   
Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva  7.294  7.947

Vooruit ontvangen bedragen
De vooruitontvangen bedragen betreffen grotendeels de contributies 2019 die in het 4de kwartaal van 2018 worden geïnd bij leden. 

Overige schulden en overlopende passiva
Deze post bestaat voor € 202.000 aan te besteden bijdrage NPL. In 2015 is een projectsubsidie ontvangen voor de aanschaf van 

duurzame ambulances van € 2.700.000. Hiervan resteert nog € 202.000 welke in de toekomst zal worden besteed aan het 

plaatsen van enkele snelladers in het noord-oosten van het land en extra opleidingen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rechten uit nalatenschappen
Met ingang van het boekjaar 2018 verandert de wijze waarop de baten uit nalatenschappen worden verantwoord. Dat betekent 

dat de Dierenbescherming rechten heeft op nalatenschappen die voor een deel nog niet zijn verantwoord in de jaarrekening. 

Het gaat dan om de nalatenschappen die nog niet de status erfbelasting of rekening en verantwoording hebben bereikt maar al 

wel door de Dierenbescherming (benificiair) zijn aanvaard.

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. De totale huurverplichting 

per 31 december 2018 voor het jaar 2019 bedraagt € 219.000. De huurcontracten lopen maximaal tot het jaar 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 28 personenauto’s en dierenambulances geleased. Deze contracten hebben een einddatum variërend van 2019 tot en 

met 2023. De jaarlijkse leaseverplichting (exclusief voorschot voor brandstofkosten) bedraagt:

(x € 1.000)   

Leasekosten in 2019     153
Leasekosten in 2020     105
Leasekosten in 2021     69
Leasekosten in 2022     48
Leasekosten in 2023     22

Totale leaseverplichting per 31 december 2018     397
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Resultaatverdeling 2018

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 

bestemmingsfonds en bestedingen van deze gelden worden aan dit fonds onttrokken.

Het saldo dat resteert na verwerking van de mutaties in de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves, wordt toegevoegd of 

onttrokken aan de continuïteitsreserve.

De bestuurder vraagt de leden van de Ledenraad en de Raad van Toezicht als volgt in te stemmen met het verdelen van het 

resultaat op grond van de geconsolideerde jaarrekening over 2018:

(x € 1.000)   

Toevoeging aan de continuïteitsreserve     902
 
Dotatie aan de bestemmingsreserve financiering vaste activa    659
Onttrekking aan de bestemmingsreserve financiering vaste activa    1.400
Dotatie aan de overige bestemmingsreserves     966
Onttrekking aan de overige bestemmingsreserves     60
 
Dotatie aan de bestemmingsfondsen     166
Onttrekking aan de bestemmingsfondsen     229
 
Exploitatieresultaat 2018     1.003

Verwerking exploitatiesaldo

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een effect hebben op de Geconsolideerde jaarrekening 2018 van de 

Dierenbescherming.

11.1.6. Toelichting op de Geconsolideerde staat van baten en lastenn

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Nalatenschappen en legaten  11.834 8.005 15.630
Contributies  5.476 5.451 5.495
Giften   2.527 2.568 2.595
Collecten  1.055 1.112 968
Overige baten van particulieren  47 68 48
   
Totaal Baten van Particulieren  20.939 17.204 24.736

12. Baten van Particulieren

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 2016 en 2017 heeft dat geleid tot een hoger bedrag aan 

 nalatenschappen en legaten dan begroot. De realisatie is lager dan vorig jaar. 

Contributies
Het aantal leden in 2018 bedroeg gemiddeld 118.000 ten opzichte van 119.000 in 2017. De gemiddelde geefwaarde per lid is  

licht gestegen.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Zakelijke giften  175 50 141
Giften in natura  3  40
Sponsoring  41 75 62
Opbrengst aandeel in acties van derden  8 21 37
Overige  38  
   
Totaal Baten van Bedrijven  265 146 280

13. Baten van Bedrijven

Implementatie van een nieuw systeem voor relatiemanagement
Voor de vervanging van het relatiemanagementsysteem zijn per 31 december 2018 verplichtingen aangegaan met de 

implementatiepartners voor een bedrag van € 137.000.

Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan voor nieuwbouw.
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(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Bijdrage Nationale Postcode Loterij  1.800 1.800 1.800
Overige   30 3 83
   
Totaal Bijdrage van Loterijorganisaties  1.830 1.803 1.883

14. Bijdrage van Loterijorganisaties

Overeenkomst NPL
Met de Stichting Nationale Postcode Loterij (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.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Ministerie van Economische Zaken (inspectiewerk)  1.600 1.600 1.600
Projectbijdragen  200 279 193

Totaal Baten van Subsidies van Overheden  1.800 1.879 1.793

15. Baten van Subsidies van Overheden

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.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Opbrengst Externe Vermogensfondsen  468 404 235
   
Totaal Baten van andere organisaties zonder winststreven 468 404 235

17. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Jaarlijks wordt via projectaanvragen gelden ontvangen van de Anonieme Stichting en Stichting Waardig Dier.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Opbrengst dienstverlening gemeenten  7.255 6.277 7.142
Baten asielactiviteiten  1.733 1.292 1.758
Baten Beter Leven keurmerk  1.735 1.892 1.610
Baten ambulanceactiviteiten  365 282 328
Baten pensionactiviteiten  1.134 888 1.567
Opbrengst verkoop artikelen  192 160 177
Veterinaire diensten en medicatie  580 414 538
Overig  40  
   
   
Totaal Baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten 13.033 11.205 13.120

18. Baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten

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

gevonden dieren met een vermoedelijke eigenaar. De Dierenbescherming verricht deze activiteiten voor de gemeenten op 

grond van gesloten overeenkomsten.

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.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Verkoop resultaat activa  57  163
Cursusopbrengsten  45  43
Overige opbrengsten  458 71 241 
 
Totaal overige baten  560 71 447

19. Overige Baten

Verkoop resultaat activa
Deze opbrengst betreft het verkoopresultaat op activa door het afstoten van de locatie in Heiloo (De Loet).

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

(x € 1.000)  Dieren Toezicht Voor- Beleids- Fondsen- Kosten en Totaal Totaal Totaal
 hulp dieren- lichting beïnvloe- werving Beheer &  realisatie begroting realisatie

  welzijn  ding   Admin. 2018 2018 2017

          
Directe kosten 5.690 1.028 1.499 206 1.688 983 11.093 10.255 10.020
Personeelskosten 9.270 3.247 1.589 1.317 1.553 3.099 20.075 19.702 18.917
Autokosten 21 199 6 6 26 40 298 196 414
Huisvestingskosten 2.099 105 54 43 54 118 2.473 1.989 2.407
Afschrijvingskosten 2.273     13 2.286 2.187 2.344
Overige algemene kosten      1.392 1.392 724 1.385
         
Totale lasten 19.353 4.579 3.147 1.572 3.320 5.645 37.617 35.053 35.487

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

Kengetallen

    2018  2017
   werkelijk  werkelijk 
  
% kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten   15,0% 15,8%
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van de totale baten   73,7% 63,4%
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van de totale lasten   76,2% 74,5%
% wervingskosten t.o.v. baten eigen fondsenwerving   15,1% 14,4%

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Medische kosten  2.048 1.551 1.654
Kosten ambulances  739 640 559
Kosten asielen  248 316 808
Giften aan derde partijen  411 173 392
Overige kosten dierenhulp  1.542 1.316 655
   
Totaal directe kosten dierenhulp  4.988 3.996 4.068

Directe kosten dierenhulp

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten toezicht  6  0 
 
Totaal directe kosten dierenwelzijn  6 - 0

Directe kosten toezicht dierenwelzijn

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten voorlichting  1.785 1.974 1.796
   
Totaal directe kosten voorlichting  1.785 1.974 1.796

Directe kosten voorlichting

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Beïnvloeding en lobby diversen  206 225 201
   
Totaal directe kosten beleidsbeïnvloeding  206 225 201

Directe kosten beleidsbeïnvloeding

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Ledenwerving en behoud  688 1.020 683
Collectekosten  278 251 281
Overige fondsenwervende acties  724 932 728
   
Totaal directe kosten eigen fondsenwerving  1.691 2.203 1.692

Directe kosten eigen fondsenwerving
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(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Accountants en administratiekosten  162 108 123
Advieskosten  845 765 754
Telefoon en internetkosten  440 296 373
Juridische kosten  169 46 138
Verzekeringskosten  158 97 190
Overige kosten beheer & administratie  643 545 685
   
Totale directe kosten beheer & administratie  2.418 1.857 2.263

Directe kosten beheer en administratie

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

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Salarissen  13.091 13.754 13.033
Sociale lasten   2.098 2.426 2.081
Pensioenpremies  1.076 1.164 1.143
Doorberekende personeelskosten   42  15
Onkostenvergoedingen personeel  474 416 448
Wervingskosten personeel  47 50 57
Overige personeelskosten  3.246 1.892 2.140
   
Totaal personeelskosten  20.075 19.702 18.917
   
Gemiddeld aantal FTE  302 332 297

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2018 vergelijkbaar met de realisatie in 2017. De overige personeelskosten zijn hoger dan vorig jaar. 

Dat wordt hieronder toegelicht.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Uitzendkrachten en interimmanagement  1.865 339 784
Dotatie voorziening  332  
Kosten vrijwilligers  213 337 309
Kosten salarisadministratie  107 125 154
Ziekteverzuimverzekering  76 71 81
Deskundigheidsbevordering  299 495 361
Overige personeelskosten  354 525 451
  
Totaal overige personeelskosten  3.246 1.892 2.140

Overige personeelskosten

Uitzendkracht en interim-management
Door vacatures, projecten, piekbelasting en ziekteverzuim is er in 2018 veel meer besteed aan uitzendkrachten en interim-

management dan begroot.

Dotatie voorziening
Dit betreft een dotatie inzake een voorziening voor voorziening voor jubilea en de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

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

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Leasekosten  234 130 288
Brandstofkosten  62 49 90
Overige autokosten  2 17 36
   
Totaal autokosten  298 196 414

Autokosten

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Huurkosten  289 358 319
Gas, water & licht  551 468 484
Onderhoudskosten  816 605 712
Zakelijke lasten  261 227 262
Schoonmaakkosten  194 253 166
Overige huisvestingskosten  362 78 464
   
Totaal huisvestingskosten  2.473 1.989 2.407

Huisvestingskosten
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(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Afschrijvingskosten  2.286 2.187 2.344
Automatiseringskosten  1.392 724 1.156
Overige    229
   
Totaal overige indirecte kosten  3.679 2.911 3.729

Overige indirecte kosten

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.  

In het bedrag voor 2018 is tevens een deel opgenomen voor de kosten van het onderzoek van de jaarrekening over 2017.

(x € 1.000)   2018 2017
  EUR EUR

Onderzoek van de jaarrekening  111  69
Andere controleopdrachten  5  
Adviesdiensten op fiscaal terrein  3  
Andere nietcontrolediensten    
   
  119  69

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie
Bank   
Bankkosten  61 67 80
Rente opbrengsten  6  28
   
Leningen   
Betaalde rente ontvangen gelden  96 113 115
Ontvangen rente uitgeleende gelden  11  9
   
Beleggingen   
Overige kosten effecten en beleggingen  27  27
Resultaat aan en verkoop beleggingen  28 150 79
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat beleggingen  352  131
Ontvangen dividend  119 60 58
Ontvangen couponrente  131 90 131
Ontvangen Rente langlopende deposito’s  21 27 26
   
Totaal Saldo financiële baten en lasten  -275 147 240

21. Saldo financiële baten en lasten

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

11.2. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2018

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa 1 2  29
Materiële vaste activa 2 4.295  4.544 
Financiële vaste activa 3 43  59 
Beleggingen 4 14.093  9.498 

Totaal Vaste Activa   18.434  14.130
      

Voorraden  11  17
Vorderingen en overlopende activa  5 5.161  7.127 
Liquide middelen 6 13.710  14.995 

Totaal Vlottende Activa   18.882  22.139
      
TOTAAL ACTIVA    37.315  36.269
      

PASSIVA      

Reserves en fondsen      
Reserves 7     
 Continuïteitsreserve  18.987  17.633 
 Bestemmingsreserves  8.390  8.040 
   27.377  25.673
Fondsen  8     
 Bestemmingsfondsen   4.878  4.893
   
   32.255  30.566
     
Voorzieningen 9  756  510
      
Langlopende schulden 10    
      
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11  4.305  5.193

      
TOTAAL PASSIVA   37.315  36.269

11.2.1. Enkelvoudige balans per 31 december 2018 Na resultaatbestemming
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11.2.2. Enkelvoudige staat van baten en lasten

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

BATEN    
Baten van Particulieren 12 19.182 16.701 22.536
Baten van Bedrijven 13 138 145 224
Bijdrage van Loterijorganisaties 14 1.811 1.800 1.883
Baten van Subisidies van Overheden 15 180 272 193
Baten van Verbonden Organisaties 16   
Baten van andere organisaties zonder winststreven  17 56 350 39
  21.367 19.268 24.875
    
Baten als tegenprestatie voor levering 18 702 974 883
van producten/diensten
Overige Baten 19 93 60 125
    
SOM VAN DE BATEN  22.162 20.302 25.883
    
LASTEN 20   
Besteed aan doelstellingen    
Dierenhulp  6.244 5.562 6.118
Toezicht Dierenwelzijn  418 490 1.018
Voorlichting  3.147 3.516 2.940
Beleidsbeïnvloeding  1.572 1.944 1.469
  11.381 11.512 11.545
    
Wervingskosten  3.320 4.056 3.421
Kosten Beheer en Administratie  5.645 4.312 3.922
    
SOM VAN DE LASTEN  20.346 19.880 18.888
    
SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  1.816 422 6.995

Saldo financiële baten en lasten 21 127 272 236
    
SALDO VAN BATEN EN LASTEN  1.689 694 7.231
    
    
Bestemming saldo van baten en lasten    
Toevoeging/onttrekking aan:    
Bestemmingsreserves  350  1.847
Bestemmingsfondsen  15  68
Continuïteitsreserve  1.354  9.010
    
Totaal  1.689  7.231

11.2.3. 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 Geconsolideerde jaarrekening.
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1. Immateriële vaste activa 

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Aanschafwaarde per 1 januari  350  351
Af: afschrijving per 1 januari  321  285
Boekwaarde per 1 januari  29  66
   
Investeringen   259  0
Afschrijvingen  232  37
Mutatie boekjaar  -27  -37
   
Aanschafwaarde per 31 december  91  351
Af: afschrijvingen per 31 december  89  322
   
Boekwaarde per 31 december  2  29

11.2.4. Toelichting op de enkelvoudige balans

Alle immateriële vaste activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. 

2. Materiële vaste activa

(x € 1.000)  Gebouwen Nog in Inventaris Vervoer-   Totaal Totaal
 en grond gebruik  middelen 2018 2017
  te nemen

Aanschafwaarde per 1 januari 6.414 16 2.117 1.435 9.982 10.666
Af: afschrijving per 1 januari 2.968 0 1.779 690 5.437 5.772
Boekwaarde per 1 januari 3.446 16 338 744 4.544 4.894
      
      
Investeringen  765 243 413 54 648 281
Overige mutaties  18   18 0
Afschrijvingen 842  299 326 869 550
Desinvesteringen aanschafwaarde   86  86 95
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   76  76 14
Verwerving via fusie      0
Desinvestering door ontliering      0
Mutatie boekjaar -77 224 -124 -272 -249 -350
      
Aanschafwaarde per 31 december 7.178 240 1.618 1.489 10.526 10.852
Af: afschrijvingen per 31 december 3.810  1.405 1.017 6.231 6.308
      
Boekwaarde per 31 december 3.369 240 214 471 4.295 4.544

3. Financiële vaste activa

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Leningen in het kader van de doelstelling:   
Stand begin boekjaar  21  66
Bij: verstrekte leningen    
Af: overige mutaties    
Af: ontvangen aflossingen  51  50
Af: Voorziening  41  5
Totaal leningen  11  21
   
Waarborgsommen  32  38
   
Saldo financiële vaste activa  43  59

De leningen betreffen enkele leningen die aan een aantal externe opvangcentra zijn verstrekt. Voor een aantal verstrekte 

leningen is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid opgenomen. Het rentepercentage waarmee wordt gerekend, varieert 

tussen de 0 en 4 procent. Op alle leningen rust een aflossingsverplichting. 

4. Beleggingen

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Obligaties  8.263  5.752
Aandelen  5.238  3.064
Langlopende deposito’s  592  682
   
Saldo beleggingen  14.093  9.498

Overzicht van de effectenportefeuille

(x € 1.000)  Aandelen  Obligaties Deposito’s Totaal Totaal
 2018 2018 2018 2018 2017

Beurswaarde per 1 januari 3.064 5.752 682 9.498 6.606
Bij: Aankopen 3.030 3.100  6.131 4.928
Af: Verkopen/aflossingen 604 511  1.115 2.497
Bij/af: Koersresultaten 251 78  329 696
Bij/af: Saldo mutaties   92 92 235

Beurswaarde per 31 december 5.238 8.263 592 14.093 9.498

Voor een toelichting op de portefeuille wordt verwezen naar de toelichting in de geconsolideerde balans.
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5. Vorderingen en overlopende activa

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen  2.793  3.249
Nationale Postcode Loterij  1.800  1.800
Rekening courant gelieerde instellingen    1.348
Te ontvangen rente obligaties en spaarrekeningen    66
Nog te ontvangen omzetbelasting    330
Vooruitbetaalde bedragen  243  126
Debiteuren  212  97
Overige vorderingen en overlopende activa  112  111
   
Saldo vorderingen en overlopende activa  5.161  7.127

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
Met ingang van het boekjaar 2018 verandert de wijze waarop de baten uit nalatenschappen worden verantwoord. Dit is 

toegelicht in de paragraaf met de waarderingsgrondslagen. De verandering heeft ook gevolgen voor de post te vorderen uit 

hoofde van nalatenschappen. De vordering ontstaat op het moment dat een nalatenschap de status erfbelasting of rekening en 

verantwoording heeft gekregen. Daarna vindt doorgaans binnen een jaar de uitbetaling plaats van de nalatenschappen. Aan 

het einde van 2018 bedroeg de post te vorderen uit hoofde van nalatenschappen € 2.793.000. Hierin is rekening gehouden met 

een voorziening van € 21.000 in verband met een mogelijke claim vanuit een legitieme portie/kindsdeel.

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 € 212.000. Hierin in rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke 

oninbaarheid van € 0.

6. Liquide middelen

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Tegoeden bij banken  13.699  14.984
Kasgeld  11  11
   
Saldo liquide middelen  13.710  14.995

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

7. Reserves

(x € 1.000)   Continuïteits-  Bestemmings-  Totaal Totaal 
  reserve reserves 2018 2017

Stand per 1 januari   17.633 8.040 25.673 18.510
Resultaat verdeling   1.354 350 1.704 7.163
    
Stand per 31 december  18.987 8.390 27.377 25.673

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  3.530 10  3.541
Groot onderhoud   460  460
Reserve financiering activa BV  230 247  477
Reserve financiering activa DS  4.201  370 3.831
Overige bestemmingsreserves  80   80
    
  8.040 717 -370 8.390

Bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw
Voor de diverse nieuwbouw- en verbouwplannen zijn bestemmingsreserves gevormd in het verleden. Op grond van de nieuwe 

vastgoedstrategie die in 2019 wordt uitgewerkt zal worden bezien in hoeverre deze nog gehandhaafd dienen te worden. De 

toevoegingen in 2018 betreft het bestemmen van het vermogen dat is gevormd binnen de stichting Steunfonds Overgelder  

(de zgn. snuffelmarkt) voor de nieuwbouw van het dierenopvangcentrum Hof van Ede. 

Bestemmingsreserve groot onderhoud
Gelet op de verwachte eindstand van de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 en de verwachting dat de actualisatie van 

het MJOP zal leiden tot een toename van de onderhoudskosten in de komende jaren is een bestemmingsreserve gevormd van 

waaruit later in 2019 de onderhoudsvoorziening kan worden gedoteerd. 

Reservering vaste activa BV/DS
Indien en voor zover eigen middelen zijn aangewend ten behoeve van vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering of activa ter 

realisering van de doelstelling, wordt er een reserve financiering activa (BV of DS) aangehouden.
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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. 

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

Fondsen uit nalatenschappen  2.295 134 81 2.348
Dierenambulance regio Groningen  454   454
Fonds Asielen (D&T)  486   486
Dierenasiel Zuidwolde  378   378
Dierenwelzijn regio Schoorl  346   346
Asiel regio Rijnland  97   97
Nieuwbouw knaagdierenopvang  264   264
Exploitatie Kerbertasyl  208  63 146
Overige bestemmingsfondsen  361  2 359
    
  4.893 134 -147 4.878

Fondsen uit nalatenschappen
Dit betreft het deel van de nalatenschappen waarvoor door de erflater een specifieke bestemming is gegeven. Er is € 134.000 

toegevoegd voor nieuwe nalatenschappen en er is € 81.000 onttrokken omdat er bestedingen hebben plaatsgevonden in lijn  

met de bestemming van de nalatenschap.

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

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. Deze nieuwbouw heeft nog niet plaatsgevonden. 

Fonds exploitatie Kerbertasyl
Dit fonds is specifiek bestemd voor het dekken van verliezen van het Kerbertasyl. In het boekjaar 2018 heeft het asiel een negatief 

exploitatiesaldo, waardoor er € 63.000 onttrokken is aan het bestemmingsfonds.

Overige bestemmingsfondsen
De overige bestemmingsfondsen omvatten fondsen voor verschillende locaties.

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

Werkzaamheden voormalig afdelingen en regio’s  350  39 1 388
Werkzaamheden dierenopvangen en dierenambulances   569  67 14 621
Zwerfdieren, algemene en inspectiewerkzaamheden   247  28 11 264
Fonds Yvonne Uitenbosch   822   54 768
Overige   307   2 305
      
Stand per 31 december  2.295 134 -81 2.348

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. 

Werkzaamheden voormalig afdelingen en regio’s
Hieronder zijn verschillende fondsen opgenomen die zijn toegewezen aan de diverse voormalige afdelingen of huidige regio’s 

van de Dierenbescherming. Het bestedingsdoel varieert van specifieke doelen binnen een regio (bijvoorbeeld de opvang van 

thuisloze honden en katten in Groningen) tot een vrij besteedsbaar fonds binnen een bepaalde regio.

Werkzaamheden dierenopvangen en dierenambulances
Hieronder zijn verschillende opgenomen die specifiek zijn toegewezen aan de werkzaamheden van een dierenopvang of 

dierenambulance van de Dierenbescherming. 

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

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. 

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

Groot onderhoud 279 130 129 280
Wachtgeld 137   137
Jubilea 94 1 0 95
Personeel en harmonisatie  243 0 243
    
  510 374 -128 756

9. Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
In 2018 zijn conform het bestaande meerjarenonderhoudsplan een dotatie gedaan. In 2018 zijn verschillende onderhouds-

kosten ten laste van de voorziening gebracht. Daarnaast is er een extra dotatie gedaan voor panden van stichtingen die in  

2018 gelieerd zijn met de Dierenbescherming en voor die panden waarvoor eind 2018 het saldo in de voorzieningen negatief 

was geworden.

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

Voorziening jubilea
Voor de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea is een voorziening gevormd voor de NVBD en de LID.  

De dotatie heeft betrekking op het feit dat vanwege de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voortaan al bij 10 en 20 jaar 

dienstverband een bedrag wordt uitgekeerd. Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening is rekening gehouden met  

een blijfkans.

Personeel en harmonisatie
In het kader van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is een voorziening getroffen. In juni 2017 is een traject ingezet 

om te komen tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in loondienst bij de Dierenbescherming. Vanaf 

april 2018 is dit proces geïntensiveerd. Eind december is er een principe-akkoord gesloten. Onderdeel van de harmonisatie is 

het afkopen van oude regelingen en de invoering van een variabele eindejaarsuitkering. Hiervoor heeft de Dierenbescherming 

een voorziening van € 243.000 getroffen.

10. Langlopende schulden

Er zijn geen langlopende schulden binnen de NVBD.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(x € 1.000)   31 december 2018  31 december 2017

Schulden aan leveranciers  1.275  1.025
Vooruitontvangen contributies  1.346  1.387
Rekeningcourant gelieerde instellingen   357  638
Nog te betalen vakantiedagen en gelden  832  909
Belastingen en premies sociale verzekeringen  10  390
Vooruitontvangen bedragen  208  213
Kortlopend deel langlopende schulden    82
Nog te besteden subsidie ministerie EZ    119
Overige schulden en overlopende passiva  275  430

Saldo kortlopende schulden en overlopende passiva  4.305  5.193

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

(x € 1.000) 

Rekeningcourant St. Criellaert        288
Rekeningcourant St. Laetitiahoeve  109
Rekeningcourant St. DOC gebouw Winschoten  118
Rekeningcourant St. Landelijke Inspectiedienst  53
Rekeningcourant St. Beter Leven Keurmerk  25
Rekeningcourant St. Dierenopvang Rijnmond   28
Rekeningcourant overige stichingen   52
  
Totaal rekening-courant posities  357
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(x € 1.000)

Leasekosten in 2019  153
Leasekosten in 2020  105
Leasekosten in 2021  69
Leasekosten in 2022  48
Leasekosten in 2023  22

Totale leaseverplichting per 31 december 2018  397

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

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. De totale huurverplichting 

per 31 december 2018 voor het jaar 2019 bedraagt € 219.000. De huurcontracten lopen maximaal tot het jaar 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 28 personenauto’s en dierenambulances geleased. Deze contracten hebben een einddatum variërend van 2019 tot en 

met 2023. De jaarlijkse leaseverplichting (exclusief voorschot voor brandstofkosten) bedraagt:

Implementatie van een nieuw systeem voor relatiemanagement
Voor de vervanging van het relatiemanagementsysteem zijn per 31 december 2018 verplichtingen aangegaan met de 

implementatiepartners voor een bedrag van € 137.000.

Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan voor nieuwbouw.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Nalatenschappen en legaten  10.762 8.000 14.187
Contributies  5.464 5.451 5.495
Giften   1.987 2.142 1.939
Collecten  965 1.100 909
Overige baten van particulieren  4 8 6
   
Totaal Baten van Particulieren  19.182 16.701 22.536

12. Baten van Particulieren

11.2.5. 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 2016 en 2017 heeft dat geleid tot een hoger bedrag aan 

nalatenschappen en legaten dan begroot. De realisatie is lager dan vorig jaar. 

Contributies
Het aantal leden in 2018 bedroeg gemiddeld 118.000 ten opzichte van 119.000 in 2017. De gemiddelde geefwaarde per lid is  

licht gestegen.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Contributies leden  5.464 5.451 5.495
   
Totaal contributies  5.464 5.451 5.495
   
Aantal leden per jaareinde (x 1.000):   
Totaal volwassen leden  118 119 119

Contributies

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Zakelijke giften  94 50 108
Giften in natura  1  18
Sponsoring  36 75 62
Opbrengst aandeel in acties van derden  7 20 36
Overige    
   
Totaal Baten van Bedrijven  138 145 224

13. Baten van Bedrijven
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(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Bijdrage Nationale Postcode Loterij  1.800 1.800 1.800
Overige   11  83
   
Totaal Bijdrage van Loterijorganisaties  1.811 1.800 1.883

14. Bijdrage van Loterijorganisaties

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.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Projectbijdragen  180 272 193
   
Totaal Baten van Subsidies van Overheden  180 272 193

15. Baten van subsidies van Overheden

Vergoeding wettelijke taken
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. 

16. Baten van verbonden organisaties

Geen baten in 2018

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Opbrengst Externe Vermogensfondsen  56 350 39
   
Totaal Baten van andere organisaties zonder winststreven  56 350 39

17. Baten van andere organisaties zonder winststreven

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Opbrengst dienstverlening gemeenten  490 674 625
Baten asielactiviteiten  125 80 142
Baten ambulanceactiviteiten  50 72 53
Baten pensionactiviteiten  1 1 5
Opbrengst verkoop artikelen  5 128 7
Veterinaire diensten en medicatie  30 19 51
   
Totaal Baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten  702 974 883

18. Baten als tegenprestatie voor levering van producten/diensten

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

gevonden dieren met een vermoedelijke eigenaar. De Dierenbescherming verricht deze activiteiten voor de gemeenten op 

grond van gesloten overeenkomsten.

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.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Verkoop resultaat activa  5  4
Cursusopbrengsten  45 54 43
Overige opbrengsten  54 6 78
   
Totaal overige baten  93 60 125

19. Overige Baten
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20. Lastenverdeling

(x € 1.000)  Dieren Toezicht Voor- Beleids- Fondsen- Kosten en Totaal Totaal Totaal
 hulp dieren- lichting beïnvloe- werving beheer realisatie begroting realisatie

  welzijn  ding  admin. 2018 2018 2017

          
Directe kosten 3.403  1.499 206 1.688 1.305 8.101 6.894  7.549 
Personeelskosten 2.087 358 1.589 1.317 1.553 3.099 10.002 11.168  9.421 
Autokosten 21 6 6 6 26 40 105   188 
Huisvestingskosten 131 54 54 43 54 118 453 369  42 
Afschrijvingskosten 603     13 616 725  587 
Overige algemene kosten      1.070 1.070 724  1.098 
         
Totale lasten 6.244 418 3.147 1.572 3.320 5.645 20.346 19.880  18.888 

Kostentoerekening
Voor de uitgangspunten van de lastenverdeling verwijzen we naar de grondslagen voor de bepaling van het resultaat.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten ambulances  220 144 252
Kosten asielen  41 111 164
Medische kosten  388 468 294
Giften aan gelieerde entiteiten  1.933 834 1.673
Giften aan niet gelieerde entiteiten  158 165 382
Overige kosten dierenhulp  664 527 104
   
Totaal directe kosten dierenhulp  3.403 2.249 2.869

Directe kosten dierenhulp

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten toezicht    526
   
Totaal directe kosten dierenwelzijn  - - 526

Directe kosten toezicht dierenwelzijn

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Kosten voorlichting  1.499 1.707 1.431
   
Totaal directe kosten voorlichting  1.499 1.707 1.431

Directe kosten voorlichting

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Beïnvloeding en lobby diversen  206 225 201
   
Totaal directe kosten beleidsbeïnvloeding  206 225 201

Directe kosten beleidsbeïnvloeding

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Ledenwerving  435 500 499
Werving giften particulieren en zakelijk  357 585 357
Ledenbehoud  251 520 184
Werving nalatenschappen  367 345 366
Sponsorwerving    
Collecte  278 250 281
   
Totaal directe kosten eigen fondsenwerving  1.688 2.200 1.687

Directe kosten eigen fondsenwerving

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Advieskosten  600 565 411
Juridische kosten  149 21 130
Verzekeringskosten  129 86 145
Overige kosten beheer & administratie  428 159 149
   
Totaal directe kosten beheer & administratie  1.305 513 835

Directe kosten beheer & administratie
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(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Salarissen  6.348 7.504 6.224
Sociale lasten   1.071 1.324 951
Pensioenpremies  652 642 702
Onkostenvergoedngen personeel  229 170 214
Werving en selectie  39 50 57
Doorberekend aan gelieerde instellingen  128 118 47
Ontvangen ziekengeld    
Overige personeelskosten  1.536 1.360 1.320
   
Totaal personeelskosten  10.002 11.168 9.421
   
Bezetting per jaareinde in FTE (Servicecentrum)  80.8 78.1 79.6
Bezetting per jaareinde in FTE (afdelingen/regio’s)  32.5 43.9 32.8
Bezetting per jaareinde in FTE (asielen en ambulances)  14.1 14.1 12.2

Personeelskosten

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Uitzendkrachten en interim management  742 302 522
Deskundigheidsbevordering  245 443 300
Reis en verblijfkosten vrijwilligers  63 120 98
Reservering vakantiedagen    
Kosten salarisadministratie  107 125 153
Voorziening jubilea  1  
Voorziening wachtgeld    
Voorziening personeel  243  
Overige personeelskosten  134 370 247
   
Totaal overige personeelskosten  1.536 1.360 1.320

Overige personeelskosten

Bezoldiging directie 

I Informatie over bezoldiging directie in het jaarverslag 
De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte 

van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.  

De laatste bespreking over het bezoldigingsbeleid en de directiebeloning vond plaats 28 november 2018. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Dierenbescherming de Regeling  

beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van 

zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de Dierenbescherming vond plaats 

door de verenigingsjurist, de HRM manager en de Manager Financiën. Na advies van de remuneratiecommissie en de 

auditcommissie heeft de Raad van Toezicht de weging van de BSD punten formeel in haar vergadering op 28 november 2018 

vastgesteld. Dit leidde tot een BSD-score van 500 punten voor 2018. Bij 500 BSD punten is er sprake van indeling in Functiegroep J. 

Bij Functiegroep J geldt per 1 januari 2018 een maximum jaarinkomen van € 150.818 (1 FTE/12 mnd).

In verband met een vacature voor de directeur/bestuurder is er tot en met 1 juni 2018 een interim directeur/bestuurder ingezet. 

Daarbij was sprake van een fictieve dienstbetrekking (“opting in” constructie). 

De totale betaalde vergoeding van € 28.761 is marktconform voor interim-directieleden en H. Bakker voldeed aan de 

voorwaarden die met betrekking tot de inzet van een interim-directeur (niet in loondienst) in de regeling zijn opgenomen.  

Het voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur/bestuurder J.F. Admiraal bedroeg in 2018 € 83.674,17 

(voor de periode datum indiensttreding 22 mei 2018 - 31 december 2018).

Het jaarinkomen en de werkgeversbijdrage pensioen stonden in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen maar zijn ook 

ruim binnen het toegestane bedrag van € 187.000 gebleven (dit bedrag bestaat uit de maximering van het jaarinkomen en 

werkgeversbijdrage pensioen. Er was geen sprake van belaste vergoedingen en eventuele overige beloningen). De hoogte en 

samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. 

II Vermelding bezoldiging directie in de toelichting op de staat van baten en lasten in de jaarrekening 
Het jaarinkomen van de directeur bestuurder (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 150.818 (1 FTE/12 mnd.) volgens 

de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. 

Ook het jaarinkomen en de pensioenlasten blijven ruim binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 187.000  

per jaar. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk 10 

van het jaarverslag.

Toelichting 
De pensioenlast betreft het werkgeversdeel van de aan de collectieve pensioenregeling verschuldigde premie. Voor J.F. Admiraal 

betrof het bedrag werkgeversbijdrage in 2018 over de periode 22 mei 2018 tot en met 31 december 2018 € 6.919.

Naam  J.F. Admiraal
Functie Algemeen Directeur/Bestuurder
 
Dienstverband 
Aard (looptijd)  Contract voor onbepaalde tijd
uren  40
parttime percentage  100%
periode  22 mei t/m 31 december 2018

Bezoldiging  2018  2017
  
Jaarinkomen (€ x 1.000)  
 bruto loon/salaris  77  
 Vakantietoeslag  6  
 eindejaarsuitkering, 13e   0  
 variabel jaarinkomen   
Totaal   84  -
  
SV lasten (wg deel)   7  
Belastbare vergoedingen/bijtellingen   0  
Pensioenlasten (wg deel)   7  
Overige beloningen op termijn     
Uitkeringen beëindiging dienstverband     
  
Totaal bezoldiging  98  -

Bezoldiging directie   

Nevenfuncties van de Algemeen Directeur/Bestuurder zijn: 
• Lid Raad van Toezicht Rivas, Gorinchem
• Lid Raad van advies Premeo Thuisvaccinatie
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Naam  A.J. Bakker 
Functie  Algemeen Directeur/Bestuurder a.i. 
  
Dienstverband  
Aard (looptijd)  Contract voor bepaalde tijd 
uren  24 
parttime percentage  60% 
periode  1 januari t/m 21 mei 2018 

Bezoldiging  2018  2017
  
Jaarinkomen (€ x 1.000)  
 bruto loon/salaris  29  17
 Vakantietoeslag    
 eindejaarsuitkering, 13e     
 variabel jaarinkomen     
Totaal   29  17
  
SV lasten (wg deel)     1
Belastbare vergoedingen/bijtellingen     
Pensioenlasten (wg deel)     
Overige beloningen op termijn     
Uitkeringen beëindiging dienstverband     
  
Totaal bezoldiging  29  18

Bezoldiging directie   

Nevenfuncties van de Algemeen Directeur/Bestuurder a.i. zijn: 
• Voorzitter Raad van Commissarissen GVB Holding N.V
• Voorzitter Raad van Commissarissen Transavia Airlines B.V
• Voorzitter Raad van Commissarissen SnowWorld Leisure N.V.
• Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting NBTC Holland Marketing
• Voorzitter van de calamiteitencommissie van de Stichting Calamiteitenfonds
•  Voorzitter VNONCW Metropoolregio Amsterdam en lid Algemeen Bestuur VNONCW
• Lid Amsterdam Economic Board
• Lid Raad van Toezicht van Stichting Hulphond Nederland
• Lid van bestuur Stichting Amsterdam Light Festival
• Lid Raad van Advies UvA Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Leasekosten (inclusief brandstof)  105  188

Totaal autokosten  105 - 188

Autokosten

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Huur  180 218 207
Schoonmaakkosten  38 50 31
Onderhoud gebouwen  140 76 364
Overige huisvestingskosten  95 25 168
   
Totaal huisvestingskosten  453 369 42

Huisvestingskosten

(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Automatiseringskosten  1.070 724 1.098
Afschrijvingskosten  616 725 587
Bestuurskosten    3
   
Totaal overige indirecte kosten  1.686 1.449 1.688
 

Overige indirecte kosten
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(x € 1.000)   2018 2018 2017
  Realisatie Begroting Realisatie

Bank   
Bankkosten  40 55 56
Rente opbrengsten  2  15
   
Leningen   
Betaalde rente ontvangen gelden  4  6
Ontvangen rente uitgeleende gelden    
   
Beleggingen   
Overige kosten effecten en beleggingen  26  22
Resultaat aan en verkoop beleggingen  48 150 7
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat beleggingen  280  133
Ontvangen dividend  116 60 49
Ontvangen couponrente  131 90 90
Ontvangen Rente langlopende deposito’s  21 27 26
   
Totaal Saldo financiële baten en lasten  -127 272 236

21. Saldo financiële baten en lasten
Mevrouw M. Sijmons

Voorzitter                                 ____________________________

De heer M.C. Kuipers

Vice-voorzitter                           ____________________________

De heer P. Buisman

Lid                                        ____________________________

 

Mevrouw M. Eleveld

Lid                                        ____________________________

De heer F.L.B. Meijboom   ____________________________

Lid

De heer J.K. de Pree   ____________________________

Lid

Mevrouw K. Broekhuizen   ____________________________

Lid

De Bestuurder,

Mevrouw J.F. Admiraal

Algemeen Directeur/Bestuurder                   ____________________________
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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 2018 
 
ONS OORDEEL 
 
Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 
organisaties.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;  
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018; 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.  
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12. OVERIGE GEGEVENS
12.1. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE  
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit de hoofdstukken: voorwoord directie, in vogelvlucht, van maand tot 
maand, dit zijn wij, resultaten, de organisatie, communicatie met belanghebbenden, blik op 
2019, financiële resultaten en verantwoording raad van toezicht.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   
n met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
n 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. 
 
 
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 organisatie 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 activiteiten 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: 
n 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; 

n 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; 

n 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; 

n 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 activiteiten 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; 

n het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

n het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben 
wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de 
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of 
specifieke posten noodzakelijk was. 
 
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, 28 juni 2019 
 
MAZARS N.V. 
 
 
 
 
 
drs. S. Boomman RA 
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Asielwerk
ONWAARSCHIJNLIJKE HERENIGING
Begin januari werden twee labradors afzonderlijk van elkaar gevonden in dezelfde regio.  
De honden werden opgevangen in het asiel, waar bleek dat ze al behoorlijk op leeftijd waren 
en bovendien ernstig verwaarloosd. Omdat het vrouwtje, Lizzy, extreem gestrest was en niet 
wilde eten en lopen, werd ze bij Bill, de reu, gezet. Alleen al bij het opsnuiven van zijn geur 
bloeide ze op. Dat bevestigde wat hun verzorgers al vermoedden: deze honden kenden 
 elkaar. Vaak is het niet makkelijk om dieren op leeftijd alsnog te plaatsen, laat staan twee 
 tegelijk. Toch waren de verzorgers onverbiddelijk: Bill en Lizzy zouden nooit meer uit elkaar 
worden gehaald. Nog geen zes weken later gebeurde waar iedereen zo vurig op hoopte: er 
werd een thuis voor ze gevonden. Een heerlijke plek met liefhebbende eigenaren, waar Bill  
en Lizzy nu volop genieten van hun oude dag.



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.

Regiokantoren

Dierenartspraktijk

Dierenambulance- 
locaties

Dieren opvangcentra

Gehoorzame 
 Huishondscholen

19

25

10 4

1

Service Centrum
1




