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Geachte leden van de gemeenteraad,
Graag vragen wij aandacht voor het volgende. Ook in uw regio wordt voor de mishandelde,
verwaarloosde en in de steek gelaten dieren gezorgd door veelal kleine zelfstandige, lokale en
regionale dierenhulpverleningsorganisaties. Dit geldt niet alleen voor honden en katten, maar ook
voor knaagdieren, vogels, paarden en natuurdieren zoals vogels, vossen, reeën, zeehonden enz.
Schokkende cijfers m.b.t. toekenning van vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners
De gemeente heeft de publieke taak om de opvang van gevonden of afgestane dieren met een
vermoedelijke eigenaar te regelen. Vaak heeft de gemeente deze taak uitbesteed aan de
Dierenbescherming. 70% van de dierenhulpverlening wordt echter uitgevoerd door lokale en
regionale zelfstandige dierenhulpverleningsorganisaties. Dit in tegenstelling tot het verouderde
denkbeeld dat de Dierenbescherming de regierol heeft. Helaas krijgt slechts een minderheid van
deze lokale dierenhulpverleners (47%) steun van hun eigen gemeenten. Dit is gebleken uit een
representatief onderzoek onder onze achterban. Daarnaast krijgt een nog kleiner percentage (21%)
steun van de Dierenbescherming, terwijl zij wel het werk doen in het veld. Maar liefst 66% van de
ondervraagde organisaties heeft hierdoor financiële problemen.
Oproep: Laat deze organisaties niet in de steek!
DierenLot wil ervoor waken dat gemeenten ervan uitgaan dat de Dierenbescherming de enige
gesprekspartner is als het gaat om afspraken over dierenhulpverlening. De dierenhulporganisaties
die niet onder de vlag van de Dierenbescherming vallen zouden ook een belangrijke gesprekspartner
moeten zijn bij provinciale en gemeentelijke overleggen over dierenwelzijn. Zij kunnen per definitie
sneller, effectiever en kostenefficiënter hulp bieden en kennen de lokale situatie beter dan een
landelijke organisatie. Bovendien zorgt de fijnmazigheid en het grote aantal vrijwilligers er ook voor
dat de kosten en daarmee uw bijdrage aan dierenwelzijnszaken relatief laag kan blijven. Uitbesteden
van betrokkenheid bij de opvang en het vervoer van dieren aan landelijke organisaties is schadelijk
voor de door uw eigen inwoners opgezette, uitgevoerde en deels gefinancierde initiatieven. Neem
uw verantwoordelijkheid en maak kennis met uw eigen achterban.
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DierenLot doet een dringend beroep op gemeenten om uniforme en redelijke vergoedingen te geven
aan de zelfstandige, lokale en regionale dierenhulporganisaties voor hun taak van algemeen belang.
Graag adviseren wij u, indien u dit niet al hebt gedaan, om zelf eens een kijkje te gaan nemen bij de
dierenambulance of dierenopvang in uw gemeente of omgeving. Om samen met deze lokaal
gewortelde organisaties dierenwelzijn in uw gemeente te bevorderen.
Als handvat bij beslissingen in het gemeentelijk domein inzake dierenwelzijn hebben wij de bijgaande
factsheet gemaakt. DierenLot heeft meer dan 125.000 actieve donateurs en faciliteert zo'n 300
dierenhulporganisatie in Nederland, voor deze organisaties breken wij een lans bij u als
gemeenteraad. Wij schrijven dierenhulporganisaties en gemeenten niets voor maar signaleren een
belangrijke taak, de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn en de noodzaak tot
lokale invulling van dierenhulp in het land.
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor
meer informatie en nadere uitleg per mail: daniella@dier.nu of per telefoon op 0183 56 39 12.

Met vriendelijke groet,

Daniëlla van Gennep
,
Manager Dierenwelzijn & Public Affairs, Stichting DierenLot
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Geen eerlijke vergoeding onkosten
voor lokale dierenhulpverleners!
WETTELIJKE TAAK GEMEENTEN
Het is een wettelijke taak van de gemeenten om de opvang
van gevonden of afgestane dieren met een vermoedelijke
eigenaar te regelen.

Maar liefst 66% van de ondervraagde beneficianten heeft
hierdoor financiële problemen. Dit ondermijnt de lokale en
regionale opvang van dieren In nood met eigen vrijwilligers
uit de regio en daarmee ook de belangrijke sociale rol van de
zelfstandige, lokale dierenhulporganlsaties.

70% DIERENHULPVERLENING WORDT VERZORGD
DOOR ZELFSTANDIGE, LOKALE EN REGIONALE
ORGANISATIES
Hieronder ruim 270 zelfstandige Erkend DierenLot
Beneficianten. Circa 30% van de dierenhulpverlening
gebeurt door de asielen en dierenambulances van de
Dierenbescherming.

UITVOERING WETTELIJKE TAAK GEMEENTEN
Op diverse plaatsen In het land blijkt dat het niet volstaat om
alleen met één landelijke organisatie afspraken te maken.
Ook niet In een'regierol'. Gemeenten moeten zelfde regie
houden, In het belang van de dieren én de vrijwilligers, hun
eigen burgers.

Zelfstandige, lokale en regionale dierenhulporganlsaties
vormen een fijnmazig netwerk met duizenden, betrokken
vrllwllllaers. Met hun kennis van de lokale omstandigheden
kunnen ze sneller, effectlever en kostenefficiënter hulp bieden
dan een landelijke, centraal aangestuurde organisatie.

ONAFHANKELIJK LOKET DIERENWELZIJN
STICHTING DIERENLOT
Voor vragen en onafhankelijk advies:
Telefoon 0183 - 563912. E-maildierenwelzljn@dier.nu.

SLECHTS EEN MINDERHEID VAN DE LOKALE
DIERENHULPVERLENERS KRIJGT STEUN VAN
HUN EIGEN GEMEENTEN
Uit een representatief onderzoek onder de Erkend DierenLot
Beneficianten* blijkt dat 53% van hen helaas géén afspraken
hebben kunnen maken met de gemeenten waarin zij actief
zijn. En dus ook niet ondersteund worden. Bij de andere 47%
lopen de kostenvergoedingen enorm uiteen, deze variëren
tussen de € 0,25en € 0,90 per Inwoner, per jaar. Te weinig voor
de kosten van opvang en vervoer.
VERGOEDING NOG LAGER BIJ'REGIEROL'
LANDELIJKE DIERENBESCHERMING
79% Van de ondervraagden krijgt geen steun vanuit de
Dierenbescherming. Delokale dierenambulances en
-asielen die uiteindelijk wel een vergoeding krijgen voor
hun werk, ontvangen een aanzienlijk lager bedrag dan de
Dierenbescherming zelfvan de gemeenten ontvangt. Waar
mogelijk sluit de Dierenbescherming exclusieve contracten
met gemeenten en eist'de regierol'op. Oók waar zij zelf
geen opvang of dierenambulances heeft. De zelfstandige
dierenopvangen en dierenambulances, die wel lokaal
geworteld zijn met hun vrijwilligers, worden daarbij door hun
eigen gemeenten gepasseerd.

FEITEN EN CIJFERSDIERENLOT
• 270+ zelfstandig Erkend DierenLot Beneficianten
• > 150 dierenambulance voertuigen
• > 125.000 actieve donateurs
• > 300.000 volgers op social media
• > 10.000 vrijwilligers bij Erkend DierenLot Beneficianten
• Inkomsten DierenLot 2017: € 5.831.781,• Totaal besteed door DierenLot beneficianten
In 2016: €39.366.706,• Totaal baten DierenLot beneficianten
In 2016: € 38.789.945,• Een Erkend DierenLot Beneficiant is een iokaie of regionale
dierenhuiporganisatie die zich richt op de opvang en /of vervoer
van gezelschaps-, zwerf- of natuurdieren. Een beneficiant is
altijd een zelfstandige stichting of vereniging met een eigen,
onafhankelijk bestuur.
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