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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.

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

Zelfstandige, lokale en regionale dierenhulporganisaties 
vormen een fi jnmazig netwerk met duizenden, betrokken 
vrijwilligers. Met hun kennis van de lokale omstandigheden 
kunnen ze sneller, eff ectiever en kosteneffi  ciënter hulp bieden 
dan een landelijke, centraal aangestuurde organisatie.  

SLECHTS EEN MINDERHEID VAN DE LOKALE 
DIERENHULPVERLENERS KRIJGT STEUN VAN 
HUN EIGEN  GEMEENTEN
Uit een representatief onderzoek onder de Erkend DierenLot 
Benefi cianten* 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 € 0,25 en € 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. De lokale dierenambulances en 
-asielen die uiteindelijk wel een vergoeding krijgen voor 
hun werk, ontvangen een aanzienlijk lager bedrag dan de 
Dierenbescherming zelf van 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. 

Maar liefst 66% van de ondervraagde benefi cianten heeft 
hierdoor fi nanciële 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 dierenhulporganisaties. 

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 zelf de regie 
houden, in het belang van de dieren én de vrijwilligers, hun 
eigen burgers.

ONAFHANKELIJK LOKET DIERENWELZIJN 
STICHTING DIERENLOT
Voor vragen en onafhankelijk advies:
Telefoon 0183 - 563 912. E-mail dierenwelzijn@dier.nu.  

Geen eerlijke vergoeding onkosten 
voor lokale dierenhulpverleners! 
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FEITEN EN CIJFERS DIERENLOT
• 270+ zelfstandig Erkend DierenLot Benefi cianten
• > 150 dierenambulance voertuigen
• > 125.000 actieve donateurs
• > 300.000 volgers op social media
• > 10.000 vrijwilligers bij Erkend DierenLot Benefi cianten
• Inkomsten DierenLot 2017: € 5.831.781,-
• Totaal besteed door DierenLot benefi cianten 

in 2016: € 39.366.706,- 
• Totaal baten DierenLot benefi cianten 

in 2016: €  38.789.945,-

* Een Erkend DierenLot Benefi ciant is een lokale of regionale 
dierenhulporganisatie die zich richt op de opvang en /of vervoer 
van gezelschaps-, zwerf- of natuurdieren. Een benefi ciant is 
altijd een zelfstandige stichting of vereniging met een eigen, 
onafhankelijk bestuur.
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