Korte training Dierenambulance

Administratieve handelingen
'op de dierenambulance'

Inhoud van dit onderdeel:
•
•
•
•

Het belang van goede administratie
Doel van formulieren invullen
Type formulieren
Toelichting op veel voorkomende onderdelen op de formulieren
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Waarom moet ik administratie doen?
Een deel van de werkzaamheden van de dierenambulance betreft werkzaamheden in opdracht. De
opdrachtgever kan een gemeente zijn, een particulier of een andere organisatie (zoals politie). Een
deel van de werkzaamheden betreft diensten zonder dat er betaling tegenover staat. Desalniettemin
is ook van deze diensten inzicht wenselijk. Zo kunnen we rapporteren en publiceren over onze
activiteiten én hebben we informatie waarmee we onderhandelingen richting gemeenten en
provincie in kunnen zetten.
De afzonderlijke gemeentes hebben een opvangverplichting. Dit is in de wet vastgesteld. Als een
hond in hun gemeente los wordt aangetroffen, heeft de gemeente dus de verplichting die honden
een opvang te bieden. Die opvang is dus bij DOC *dierenopvangcentrum/asiel*
Wij verzorgen voor de gemeente dus die opvang. Daartegenover staat dat wij weer registeren wat
er aan meldingen vanuit hun gemeente binnenkomt.
Per gemeente moet er dus verantwoord worden waarom wij daar rijden, etc.
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Doel van de formulieren/administratie
De gebruikte formulieren zorgen ervoor dat we:
A. inzicht hebben in de activiteiten van onze organisatie;
B. verantwoording kunnen afleggen aan onze opdrachtgevers en
bijbehorende facturen kunnen sturen of kunnen controleren;
C. kunnen voldoen aan interne en externe
rapportageverplichtingen;
D. aan kunnen tonen aan de accountant dat we onze processen
onder controle hebben.

4

Formulieren
• Veel dierenambulances van de Dierenbescherming werken nog met verschillende
registratiesystemen en verschillende formulieren.
• Niet alle formulieren zullen voor jouw noodinzet wegens corona nu van toepassing zijn. We
proberen deze zoveel mogelijk eruit te filteren.
• De namen van de verschillende formulieren kunnen door het land heen verschillen.
• Bij twijfel, vraag de meldkamer of je lokale contactpersoon!
• In deze module gaan we kort in op wat termen en voorbeelden.
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Type formulieren:
Ritnotitie
• Het formulier 'ritnotitie hulpverlening' wordt per rit ingevuld zodat inzichtelijk wordt welke ritten
zijn gereden en wat de aard en activiteit van een rit is.
• Deze formulieren dienen bovendien ter onderbouwing van facturen en contante betalingen
alsmede om statistieken van onze dienstverlening op te bouwen.

Dagstaat
• Het formulier 'dagstaat ambulanceritten' wordt per dienst ingevuld zodat snel inzichtelijk wordt
welke ritten zijn gereden en wat de bijbehorende financiële handelingen zijn.
• Deze formulieren dienen bovendien voor het verkrijgen van inzicht in de overdrachtsstaat en
eventuele problemen binnen het wagenpark.
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vervolg Type formulieren:
Vindersverklaring
• Het formulier 'vindersverklaring' wordt gebruikt om formeel vast te stellen dat een vinder het
gevonden (gehouden) dier als gevonden voorwerp afgeeft.
• Dierenopvangcentra hebben deze verklaringen nodig om hun administratie sluitend te krijgen.
Middels ondertekening door de vinder wordt duidelijk dat zij geen recht heeft en/of claimt op
het gevonden dier.
• Voor dieren uit de natuur wordt ook gebruikt gemaakt van dit formulier zodat het
opvangcentrum weet waar het dier vandaan komt. Deze informatie moeten zij rapporteren aan
het ministerie in het kader van hun vergunning/ontheffing.
• De vinder hoeft het formulier bij een dier uit de natuur echter niet te ondertekenen.
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Formulier Ritnotitie/Ritstaat

8

Ritnotitie / Ritstaat / Ritbon / Order bon
Achtergrondinformatie:
• Dit formulier wordt per rit ingevuld zodat inzichtelijk wordt welke ritten zijn gereden en wat de
aard en activiteit van een rit is.
• Deze formulieren dienen bovendien ter onderbouwing van facturen en contante betalingen
alsmede om statistieken van onze dienstverlening op te bouwen.
• De formulieren zien er allemaal anders uit.
• Op de volgende sheets zie je een aantal voorbeelden wat je zoal aan kunt treffen om in te
vullen voorzien van een toelichting.
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Terugkomende gegevens
Kader 1 : Wie heeft de rit gereden en wanneer?
Iedere chauffeur begint zijn/haar dienst met ritnummer 1 gevolgd door 2, 3, etcetera.
Noteer de datum, de naam van chauffeur, de naam van de bijrijder en het
nummer van de auto welke ingezet wordt. Noteer tot slot het tijdstip waarop je
START met een rit.
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Kader 2 : Wie is de aanvrager/opdrachtgever van de rit?
• Vul de gegevens van de melder/vinder/opdrachtgever volledig in.
• Indien je een informatiepakket afgeeft, dan graag 'nee' doorkruisen,
anders 'ja' doorkruisen.
• Als je een dier ophaalt bij een vinder, vraag dan of de persoonsgegevens mogen worden
doorgegeven aan de vermoedelijke eigenaar indien deze daarom zou vragen. Afhankelijk van het
antwoord 'ja' of 'nee' doorkruisen.
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Kader 3 : Wat is de aard van de rit?

Omcirkel wat voor type rit het betreft:
• gewond, ziek of verstrikt: dit geldt voor alle dieren die in de natuur leven (inheemse dieren) die
we ophalen (als ze gezond zijn halen we immers niet op…) én bij gewonde zwerfdieren. Het
betreft feitelijk dierennoodhulp.
• zwerfdier: dit geldt bij een niet gewond dier welke op de openbare weg is aangetroffen waarvan
de eigenaar niet aanwezig is. Dit kan een hond, kat, cavia, geringde duif, schildpad e.a. zijn. Het
betreft feitelijk dierenhulpverlening.
• taxirit: dit is een rit in opdracht van een particulier of instelling die een of meerdere dieren wil
transporteren maar dit zelf niet kan.
Deze rit wordt tegen contante betaling (particulier) of op rekening (instelling) uitgevoerd.
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• assistentie: dit is een rit waarbij een andere organisatie verzoekt om ondersteuning.
Denk hierbij met name aan politie of brandweer die ons in bijzondere omstandigheden vraagt te
ondersteunen. Bijvoorbeeld bij een brand.
• anders: dit kan van alles zijn, denk aan het ophalen van een kadaver van de openbare weg,
het ophalen van materialen op een andere DB-vestiging of het uitzetten van een vangkooi. Vul
hier een korte toelichting in zodat duidelijk is wat voor soort rit het betreft.
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Kader 4 : welk dier betreft het?
• Noteer hier de gegevens van het dier. Dat begint te allen tijde met het aangeven of het dier
een gehouden dier is (hier hoort een eigenaar bij) of een dier uit de natuur (ook wel IWLD, in
het wild levend dier). Vergeet dit niet!
• Als een dier voorzien is van chip of ring, noteer deze gegevens dan hier. De naam van het
dier kun je enkel noteren indien dit inzichtelijk wordt vanuit de chipregistratie.
• Bij bijzondere kenmerken kun je melding maken van een eventuele halsband, uiterlijke
bijzonderheden (bijv. verwonding), of dat een chip niet geregistreerd blijkt te zijn.
• Indien het dier wordt vervoerd in een transportbak die gecodeerd is, dan hier de code noteren.
• Als een dier tekenen van verwaarlozing toont of het is een bijzonder diersoort, dan gelieve
foto’s te maken en dat aan te vinken op de ritnotitie.
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Kader 5 : Wat is er met het dier gebeurd?
• Indien het dier niet is vervoerd, dan kun je hier een kruis zetten. Geef ook de reden aan; bijv.
'loos' of 'ontsnapt'.
• Indien het dier is vervoerd naar een opvangcentrum dan het betreffende opvangcentrum
aankruisen. Noteer (indien bekend) in welk hok het dier is geplaatst.
• Indien het dier is vervoerd naar een gastgezin, vink dit dan aan én noteer hierbij de naam van het
gastgezin.
• Indien het dier naar de eigenaar is gebracht dan 'eigenaar' omcirkelen en het gegevensblok op de
achterzijde invullen.
• Indien het dier (eerst) naar een dierenarts wordt gebracht ter behandeling, dan 'dierenarts'
omcirkelen en het gegevensblok op de achterzijde invullen.
• In alle overige situaties noteer je zelf de bestemming in het vak 'anders nl.:'
Let op
In de ambulance waar jij in rijdt moet een overzicht
liggen met daarop de samenwerkingspartners
zoals dierenartsen, dierenasielen,
vogel/egel/konijnen-wildopvangen etc.!
Sommige dierenambulances hebben een groot
werkgebied en moeten dan gezelschapsdieren zoals
een hond of kat naar een specifieke dierenarts of
opvang brengen.
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Kader 6 Wordt er geld gegeven?
• Geeft de melder/vinder een gift of wordt er een taxirit afgerekend, noteer dat hier en laat een
handtekening zetten.
• De ritprijs is in principe landelijk bepaald! Maar controleer dit altijd bij je lokale
contactpersoon.
• Belangrijk is tijdens deze periode dat er gepind wordt! Vermeld dat dan bij 'contant' door
het woordje 'gepind' erbij te schrijven.
Een machtiging wordt niet meer afgegeven.
Onze uniforme tarieven zijn:
• Vaste prijs binnen werkgebied € 30,• Buiten werkgebied met een maximum van 50 km (heen en terug) € 40,• Buiten werkgebied met maximum van 100 km (heen en terug) € 50,• Is de afstand groter buiten het werkgebied, dan dient dit via de coördinator te verlopen.
• De bedragen zijn inclusief BTW.
• Indien ‘op rekening’, dan komt er een toeslag bij van € 7,50.
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Kader 7: Wie is de eigenaar en is er afgerekend?
• Indien het dier naar de eigenaar terug wordt gebracht, noteer dan alle gegevens van de
eigenaar.
• Een rit dient contant afgerekend te worden. Wijs de eigenaar hier ook op zodra je belt
dat je een dier komt brengen.
• Indien toch een rekening moet worden gestuurd, dan noteer je dat hier.
• Vergeet niet om de eigenaar te laten tekenen!
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Kader 8: Welke dierenarts heeft het dier behandeld en wat is er gedaan?
• Indien het dier naar een dierenarts wordt gebracht vraag om een stempel of vul de
gegevens van de praktijk in. Dit is nodig om eventuele rekeningen te kunnen controleren.
• Indien een dier geëuthanaseerd wordt, dit aangeven. Bij vertrek vraag je een kopie van de
medische kaart (bij gehouden dieren) zodat het opvangcentrum (of de eigenaar) waar het
dier naartoe wordt gebracht weet wat er is gedaan.
• Eventuele aanvullende opmerkingen van de dierenarts kun je onderaan kwijt (denk aan: het
dier blijft een nachtje logeren bij de dierenarts, er zijn tekenen van verwaarlozing of er wordt
het advies gegeven om het dier warm te houden).
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Formulier: Dagstaat
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Het formulier 'dagstaat ambulanceritten' wordt per dienst ingevuld zodat inzichtelijk wordt
welke ritten zijn gereden en wat de bijbehorende financiële handelingen zijn.
Deze formulieren dienen bovendien ter inzicht van de overdrachtsstaat en eventuele
problemen binnen het wagenpark.
*Niet elke dierenambulance werkt mogelijk met dit formulier*
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Bij aanvang van de dienst!
• Noteer op de voorzijde van het formulier het beginbedrag dat in de portemonnee zit en de
kilometerstand van de auto. Jouw beginstand is uiteraard de eindstand van je voorganger.
• Jouw beginsaldo in de portemonnee is het eindsaldo van je voorganger. Vergeet niet deze
gegevens te controleren en te noteren!
Checklist: Is de auto in goede staat en voorzien van alle materialen?
• Vul je de checklist in op de achterzijde van de dagstaat. Controleer de auto en materialen
even zorgvuldig want je neemt de verantwoording over van de vorige chauffeur!
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• Bij vermissingen, slechte schoonmaak of andere bijzonderheden bespreek je dit
meteen met je voorganger en onderneemt actie.
• Storingen aan de auto noteer je.
• Indien aanpak van de storing noodzakelijk is voor het goed en veilig kunnen werken
bel je met je ambulancecoördinator of de coördinator dierenhulp.

Tot slot plaats je beiden je handtekening als teken dat je de auto conform
de checklist aan elkaar overdraagt.
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Kader 1: Wie heeft dienst gehad en welke auto is hiervoor in welke mate ingezet?
• Noteer de startdatum en -tijd van jouw dienst.
• Aan het einde van jouw dienst noteer je de einddatum en -tijd.
• Noteer het nummer van de ambulance (zie label aan de sleutel).
• Noteer bij standplaats de plaatsnaam van welke ambulancepost je dienst hebt.
• De beginstand van de kilometerteller vul je in bij aanvang van je dienst. De eindstand uiteraard
aan het einde van je dienst. Reken zo mogelijk even het verschil uit.
• Noteer de naam van de chauffeur en de bijrijder en de naam van de derde persoon indien er
iemand een keer ter kennismaking meerijdt.
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Kader 2: Welke ritten zijn gereden en welke financiële transacties horen hierbij?
• Noteer alle ritten die je hebt gereden op de dagstaat in logische volgorde.

• Ook een dienstwissel is een rit (weliswaar zonder ritnotitie) die op de dagstaat moet worden
genoteerd. Je hoeft uiteraard geen details in te vullen aangezien die op het rittenformulier staan.
Door de bestemming van een rit te noteren is het voldoende duidelijk.
• Vergeet niet om eventuele inkomsten te noteren én het RITNUMMER of MELDNUMMER /
ORDERNUMMER van de rit (conform ritnotitie).
Als je géén meldingen combineert, dan heb je
overigens meestal 2 bestemmingen per rit.
Namelijk de locatie waar een dier moet
worden opgehaald én de locatie waar het dier
naartoe wordt gebracht.
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Kader 3: Hoe worden de financiën aan het einde van een dienst afgewikkeld?
Dit zal per dierenambulance verschillen. Vraag dit dus vooraf na bij je contactpersoon!
Gedurende coronatijd liever geen contant geld aannemen
• Noteer na je laatste rit naast 'totaal ontvangen' het totaalbedrag dat je tijdens je dienst hebt
ontvangen!
• Dit is uiteraard de som van de bedragen die je per rit hebt ingevuld.
• Noteer ook het totaal van eventuele uitgaven die je hebt gedaan.
• Stem het doen van uitgaven altijd even af met je contactpersoon.
• In principe draag je het saldo van het ontvangen geld af waardoor er altijd 35 euro in de
portemonnee blijft zitten. Let op: dit bedrag verschilt per ambulance!
• Ook het afstorten gaat overal anders. Alleen als er wél geld is uitgegeven, maar niet ingekomen,
dan kun je lager dan 35 euro uitkomen.

LET OP
Ook ontvangsten per PIN graag via dit formulier aangeven, door handmatig 'pin'
achter het bedrag te schrijven.

• Doe het geld dat je afdraagt in een plastic gripzakje.
• Stop ook de eventuele bonnetjes in het zakje en doe het zakje samen met de dagstaat, de
ritnotities (in de goede volgorde a.u.b.) en eventuele machtigingskaarten of andere informatie die
voor de administratie van belang is in een envelop.
• De envelop plak je dicht en doe je in de brievenbus. De afstortprocedure kan wederom lokaal
anders zijn.
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Vindersverklaring
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Het formulier 'vindersverklaring' wordt gebruikt om formeel vast te stellen dat een vinder het
gevonden (gehouden) dier als gevonden voorwerp afgeeft.

• Dierenopvangcentra hebben deze verklaringen nodig om hun administratie sluitend te krijgen.
• Voor dieren uit de natuur wordt ook gebruikt gemaakt van dit formulier zodat het
opvangcentrum weet waar het dier vandaan komt.
• Het formulier heeft in dat geval geen formele status.
• Dit formulier blijft altijd daar waar het dier ook is!
• Bij sommige dierenambulances is er geen afzonderlijke vindersverklaring aanwezig maar is dat
verwerkt in hun ritnotitie/ritbon.
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Kader 1 : Wie is de vinder van het dier c.q. geeft het dier aan ons af?
Vul de gegevens van de vinder volledig in.

Kader 2 : Waar en wanneer is het dier gevonden?
Noteer zo specifiek mogelijk de datum en tijd alsmede de locatie waar het dier gevonden is. Met
name de plaats en straat is van belang.
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Kader 3 : Welk dier betreft het?
• Noteer hier de gegevens van het dier. Als je niet zeker weet wat het ras of het geslacht is van het
dier, laat deze velden dan leeg.
• Als een dier voorzien is van chip of ring, noteer deze gegevens dan.
• Bij bijzondere kenmerken kun je melding maken van een eventuele halsband, uiterlijke
bijzonderheden (bijv. verwonding), of dat een chip niet geregistreerd blijkt te zijn.
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Kader 4 Verklaring van vinding
Dit kader geldt ALLEEN bij gehouden dieren; bij dieren uit de natuur hoef je dit niet in te vullen!

Bij punt 2 noteer je of er wel of geen eerdere aangifte bij politie of gemeente is gedaan. In de praktijk zal
dit overigens zelden voorkomen.
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Kader 5 Ondertekening van de verklaring
Dit kader geldt ALLEEN bij gehouden dieren; bij dieren uit de natuur hoef je dit niet in te
vullen!
• Noteer hier de naam van de chauffeur van de ambulance als vertegenwoordiger van de
Dierenbescherming en noteer de datum.
• Laat de vinder de verklaring ondertekenen en zet zelf ook je handtekening. Indien er
géén vinder in de buurt is óf de vinder dan kan er uiteraard niet ondertekend worden.
Schrijf er in dat geval op: “los aangetroffen op straat”.
• Indien de vinder minderjarig is, vraag dan of de ouders in de buurt zijn om te tekenen.
Een kind kan uiteraard niet zelf een dergelijke verklaring ondertekenen.
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Kader 6 Ondertekening van de verklaring
Indien het dier aan een dierenasiel wordt overgedragen noteer dan de datum, het ritnummer, de tijd
van overdracht en in welk hok (indien genummerd) je het dier plaatst.

Tot slot: De vindersverklaring blijft altijd bij het dier!
Als een dier naar een opvangcentrum wordt gebracht, dan gaat dit formulier mee en laat je daar achter. Als het dier moet
overnachten bij de dierenarts, laat je het formulier achter. Als een dier in een tijdelijke opvang verblijft, dan blijft het
formulier op de locatie. Als een dier in de diepvries terecht komt, dan blijft het formulier op de locatie. Pas als het dier uit
de vriezer wordt gehaald (retour eigenaar of afvoer), dan kan het formulier naar de administratie van je lokale ambulance.
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Dit waren de meest voorkomende formulieren.
Helaas zijn er veel formulieren en varianten in omloop en is dit nog niet uniform
ingeregeld. Zo zijn er ook bij ambulances specifieke formulieren voor egels,
vleermuizen en crematoria.
Termen die je tegen kan komen zijn:
• DA Dierenarts
• DB Dierenbescherming
• IWLD In wild levende Dieren
• THAM Team Hulpverlening Ambulance Meldkamer
• MoPo Moeder Poes
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