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Inleiding 
Dier&Recht is een stichting die in een niche werkzaam is: de juridische kant van 
dierenwelzijn. Een team van een aantal (deels op vrijwillige basis werkende) juristen en 
anderen zetten zich in voor het praktische doel van striktere wet- en regelgeving ten gunste 
van het dier, gekoppeld aan betere implementatie en controle.  
 
Sinds 2010 en vooral sinds 2011 is Dier&Recht ook één van de experts op het gebied van 
rashonden en vooral van de problematiek van erfelijke aandoeningen bij rashonden. Zonder 
overdrijven mag gesteld worden dat Dier&Recht, ondanks haar geringe financiële middelen 
een al decennia lang vastzittende kwestie, inteelt en fokken op uiterlijk, in gang heeft weten 
te krijgen.  
 
Daarnaast streeft Dier&Recht naar een verhoogd bewustzijn van de samenleving 
betreffende het (ontbreken van) welzijn van dieren en van de negatieve gevolgen voor het 
milieu door de exploitatie van dieren. De stichting tracht haar doel te bereiken door 
onderzoek naar wetgeving en handhaving en mogelijke verbetering daarvan, het 
ondersteunen van derden op juridisch gebied en het voeren van rechtsgedingen. Waar nodig 
wordt samenwerking met andere organisaties gezocht. 
 
De website van Dier&Recht is www.stichtingdierenrecht.nl. 
 
Het jaarverslag van de stichting bestaat uit: 

- informatie over de organisatie; 
- het financiële jaarverslag 2012;  
- een overzicht van de campagnes en projecten;  
- de jaarrekening 2012 en de begroting 2013.
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1.1  Organisatie 

1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

Stichting Dier&Recht is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 
onder nummer 41152567. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Dierenrecht en 
is statutair gevestigd te Amsterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting. 

1.1.2 Omschrijving van de doelstelling 

De stichting heeft ten doel dieren, zowel individueel als gezamenlijk, te beschermen in de 
ruimste zin van het woord en hun belangen in onze maatschappij (via het recht)te 
behartigen, rekening houdend met de eigen waarde van het dier en met het welzijn zoals 
dat door het dier ervaren wordt. 
De stichting beoogt verder: 
- het verbeteren van de rechtspositie van het dier; 
- rechtsontwikkeling en het verbeteren van wetgeving ten gunste van het dier; 
- de bestaande rechtsmiddelen ter bescherming van het dier toe te (laten) passen; 
- de samenleving bewust te maken van het (ontbreken van) welzijn van dieren en van 
de negatieve gevolgen voor het milieu (flora èn fauna) door de exploitatie van dieren. 

1.1.3 Juridische structuur 

Stichting Dier&Recht is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in 
Amsterdam. Stichting Dier&Recht deelt het kantoor met Stichting Varkens in Nood. Het 
kantoor is gevestigd aan de Stadhouderskade 60, 1072AC te Amsterdam. 

1.1.4 Samenstelling directie en bestuur 

Voorzitter: De heer mr. Hans Baaij 
Secretaris: de heer drs. Roel Mathias Polmans 
Penningmeester: de heer drs. Erno Bernardus Eskens 
 
De stichting heeft geen directieleden. 

1.1.5 Taak en werkwijze van directie, bestuur 

Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar samen voor de bestuursvergadering. Hierin 
worden de resultaten van het aflopende jaar besproken en geëvalueerd, de 
campagneplannen voor het nieuwe jaar vastgesteld en de begroting voor het nieuwe jaar 
opgesteld.  

1.1.6 Bezoldigings- en vergoedingsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen 
bezoldiging of vergoeding 

1.1.7 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 

Met ingang van dit jaarverslag is de zittingsduur van een bestuurslid beperkt tot maximaal 
vijf jaar. Conform de reglementen van het CBF is er een einddatum bepaald voor de leden 
van het zittende bestuur, waarna de voormalige leden of nieuwe kandidaten aangesteld 
kunnen worden voor een maximale duur van vijf jaar. 
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1.1.8 Relevante nevenfuncties directie, bestuursleden 

De voorzitter mr. Hans Baaij is tevens bestuursvoorzitter van Stichting Varkens in Nood. 
Stichting Varkens in Nood zet zich net zoals Stichting Dier&Recht in voor het welzijn van de 
dieren, maar heeft een minder brede doelstelling,  namelijk dieren in de veeteelt, en meer 
specifiek varkens. 

1.1.9 Erkenning als ANBI  

De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten 
(Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen 
onder een gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen.  

1.1.10 Personeel 

Stichting Dier&Recht heeft geen personeel in loondienst, maar werkt met vrijwilligers en 
freelancers. De planning was om voor 2012 personeel in loondienst te nemen, maar dit is 
voorlopig opgeschort. Hieronder volgt een overzicht van personen die een bijdrage hebben 
geleverd in 2012 aan de stichting.  
 
mr. Hans Baaij 
drs. Erno Eskens 
drs. Noor Evertsen (hoofdredacteur ROAR)  
mr. Balthazar Houtappel 
mr. Sandra Klok 
ing. M. Looije 
ir. Hanneke Nijland 
drs. Daan van Uhm 
mr. Angelien van Dijk 
 
Daarnaast werd Dier&Recht in 2012 ondersteund door de (betaalde) medewerkers van 
Varkens in Nood die juridische, automatiserings-, organisatie- en fondsenwervings 
werkzaamheden verrichtten.  
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1.2 Financieel jaarverslag 
De jaarrekening 2012 is te vinden vanaf pagina 11.  

1.2.1 Doelstellingen: campagnes en voorlichting 

De directe kosten voor het voeren van campagnes en het geven van voorlichting (zonder 
personeelskosten) bedroegen in 2012 € 6.059. In 2011 waren de kosten ongeveer vier maal 
zo hoog (€ 29.921). De kosten in 2011 waren aanzienlijk hoger vanwege de lancering van de 
RashondenWijzer, een groot project waarvoor relatief veel kosten zijn gemaakt. 

1.2.2 Fondsenwerving 

In 2012 zijn geen papieren mailingen geweest en werving geschiedde door middel van de 
Dier&Recht website en die van de RashondenWijzer. Het is mogelijk via de websites 
donateur te worden of machtigingen, lijfrente en nalatenschappen af te geven. 
Donateurswerving heeft plaatsgevonden via sites als goededoelen.nl en geefgratis.nl, 
oproepen via de site, via ROAR. Mede dankzij gratis publiciteit doormiddel van rashonden 
items in TROS Radar is het donateursbestand van Dier&Recht gegroeid. 

1.2.3 Huisvestings-, kantoor- en personeelskosten 

Dier&Recht maakt voor een deel gebruik van het kantoor van Varkens in Nood. Voor zover 
de kantoorkosten ten behoeve van beide stichtingen zijn worden deze niet doorberekend. 
Kantoorkosten die alleen ten goede komen van Dier&Recht worden zelf door Dier&Recht 
bekostigd. De kantoorkosten zijn ongeveer gelijk, namelijk € 2.282 in 2011 en  
€ 2.334 in 2012. Onder personeelskosten worden geen loonkosten verstaan, alleen 
reiskosten en overige aanschaffingen ten behoeve van het personeel. In 2012 zijn hier geen 
kosten voor gemaakt. 
 
Stichting Dier&Recht heeft geen vaste medewerkers onder contract. Bijdragen aan de 
campagnes worden onder andere gedaan door medewerkers van Varkens in Nood en 
daarnaast wordt de stichting versterkt door vrijwilligers, stagiaires en freelancers.  

1.2.4 Samenwerking met Stichting Varkens in Nood 

In 2012 werd er wederom intensief samengewerkt met Stichting Varkens in Nood. Varkens 
in Nood heeft veel baat bij de samenwerking, brengt daarom een deel van de door haar 
gemaakte kosten niet in rekening, terwijl de overige kosten op rekening courant worden 
bijgeschreven.  Over deze lening wordt geen rente geheven, ook is er geen termijn gesteld 
wanneer de lening terugbetaald moet worden.  

1.2.5 Overzicht en samenvatting cijfers 2012 

De totale baten in 2012 bedroegen € 14.681, € 2.341 minder dan in 2011. 
De totale lasten in 2012 bedroegen € 8.898, € 23.665 lager dan in 2011. 
Het positieve resultaat van € 5.784 komt ten goede van de continuïteitsreserve. 
Ultimo 2012 komt daarmee de continuïteitsreserve/het vermogen op € 5.885. 
Uiteindelijk is 92% van de totale lasten besteed aan de doelstellingen, 2% aan 
fondsenwerving en 2.6% aan beheer en administratie.   
Voor meer ratio’s, zie pagina 20. 
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1.2.6 Verschillenanalyse realisatie 2012 en begroting 2012 

Opvallend is het verschil tussen wat er voor 2012 is begroot en de werkelijke inkomsten en 
kosten in dat jaar. De verwachting was dat er in 2012 direct veel vraag zou zijn naar 
juridische bijstand via de RashondenWijzer. Deze vraag is echter langzamer op gang 
gekomen dan verwacht (zie ook 2.1.1). De begrote baten van € 35.000 bleken te optimistisch 
te zijn en werden uiteindelijk € 2.100. Ook was rekening gehouden met de verkoop van 
licenties van de RashondenWijzer, de begrote inkomsten waren € 20.000 (zie ook 2.1.2). 
Voor deze licenties bleek echter ondanks intensieve pogingen tot verkoop in 2012 nog geen 
interesse te zijn.  

De RashondenWijzer heeft in 2012 wel veel bekendheid bij het publiek gekregen, maar de 
conversie van bezoekers naar donateurs is lager uitgevallen dan begroot. Uiteindelijk zijn de 
inkomsten uit machtigingen met ongeveer 61% gestegen van € 3.835 naar € 6.178. 

Omdat de vraag naar juridische bijstand in 2012 lager was dan verwacht is besloten in dat 
jaar nog geen vaste medewerker(s) aan te nemen. Er zijn dus geen personeelskosten 
gemaakt in 2012 (begroot was € 55.689).  

Op de Halal campagne, waarvoor € 12.500 was begroot, zijn tenslotte veel minder kosten 
gemaakt (€ 48) omdat onze partner in deze campagne, het Contactorgaan Moslims en 
Overheid (CMO) in 2012 hiervoor geen tijd kon vrijmaken vanwege lopende discussies 
rondom het verbieden van ritueel slachten.  
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2.1  Campagnes en Projecten 2012 

2.1.1 Rechtsbijstand voor huisdierenbezitters  

In 2011 werd begonnen met een inventarisatie van de mogelijkheden om rechtsbijstand te 
verlenen aan gedupeerde hondenbezitters, vooral waar het gaat om erfelijke aandoeningen 
en de financiële en emotionele schade die dit veroorzaakt. Er werden gesprekken gevoerd 
met onder de verzekeringsmaatschappijen DAS en Arag, onderzoek gedaan naar 
jurisprudentie, de website werd aangepast om cliënten te trekken. Ook is gekeken naar de 
mogelijkheid om juriste mevrouw Van Dijk in loondienst te nemen wanneer er voldoende 
cliënten zouden zijn. 
 
In de eerste helft van 2012 meldden zich enige cliënten aan, maar dat bleek niet voldoende 
voor een vaste betrekking. Het begrote aantal inkomsten voor de rechtsbijstand werd niet 
behaald. Wel is er in deze periode veel juridische kennis ontwikkeld over rechtsbijstand voor 
huisdiereigenaren en werd het voorwerk verricht om toekomstige zaken efficiënt te 
behandelen.  
 
In de tweede helft van 2012 werd veel tijd besteed aan een no-cure-no-pay zaak waarna 
schadevergoeding werd geëist aan de fokker van een Ierse setter met primaire (erfelijke) 
epilepsie. De rechter oordeelde dat de fokkers toerekenbaar tekort was geschoten in de 
voorlichting en de preventie van deze ziekte bij dit ras. De fokker werd veroordeeld tot een 
schadevergoeding (aankoopsom, medische kosten en smartengeld) van € 6.000, hetgeen 
NRC Handelsblad verleidde tot de kop “Bom onder de rashondenwereld.  

2.1.2 De RashondenWijzer - onderzoek erfelijke aandoeningen bij rashonden  

In 2011 heeft Stichting Dier&Recht de RashondenWijzer ontwikkeld vanuit een oprechte 
bezorgdheid over de gezondheid van rashonden: maar liefst 40% van de rashonden lijdt al 
op jonge leeftijd aan erfelijke aandoeningen. De RashondenWijzer heeft als doel kopers en 
bezitters van (ras)honden te informeren over de ernst, behandelbaarheid en prevalentie van 
de erfelijke aandoeningen bij hondenrassen. 
  
Dier&Recht heeft voor 80 hondenrassen de (meest) voorkomende erfelijke aandoeningen 
geïnventariseerd. Deze aandoeningen zijn door de Faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht beoordeeld op ernst en behandelbaarheid. Met behulp van dierenarts 
Bas van Haaften zijn de aandoeningen en symptomen omschreven. Op basis van de ernst, 
behandelbaarheid en prevalentie van de erfelijke aandoeningen geeft de RashondenWijzer 
per hondenras een aankoopadvies. 
 
De RashondenWijzer is sinds de lancering in september 2011 een belangrijk hulpmiddel 
geworden voor hondenbezitters, consumenten, dierenartsen en rasverenigingen. Inmiddels 
raadplegen 30.000 bezoekers per maand de RashondenWijzer, ontvangen elke maand 5000 
mensen de RashondenWijzer-nieuwsbrief en hebben meer dan 2500 hondenbezitters de 
enquête ingevuld.  
 
In 2012 is de RashondenWijzer verder geoptimaliseerd aan de hand van de informatie uit 
een enquête verstuurd door de Universiteit Wageningen aan circa duizend dierenartsen van 
de KNMvD.  
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Daarnaast hebben de Raad van Beheer en Cavalier Club Nederland, onder druk van 
Dier&Recht, een protocol opgesteld om de erfelijke aandoeningen Syringomyelie en 
lekkende hartkleppen in de Cavalier King Charles Spaniël per 2012 aan te pakken. Deze 
aandoeningen kwamen in hoge mate voor (Syringomyelie: 50%; lekkende hartkleppen: 40%) 
en waren afkomstig uit een in 2010 uitgevoerd onderzoek van Dier&Recht naar erfelijke 
aandoeningen bij de Cavalier King Charles Spaniël. 
 
Tevens heeft Dier&Recht, als advocaat van de dieren, diverse dierenliefhebbers juridisch 
bijgestaan in ingewikkelde procedures waarbij het dierenwelzijn in het geding was. Een paar 
voorbeelden van zaken zijn: 

- het aansprakelijk stellen van een fokker die een hond heeft verkocht met een 
erfelijke aandoening; 

- rechtsbijstand verlenen als iemand ten nadele van het dierenwelzijn een dier opeist, 
bijvoorbeeld bij een echtscheiding; 

- gedwongen uithuiszetting van een huisdier; 
- onenigheid met een dierenarts.  

 
De inspanningen van Dier&Recht hebben ook in 2012 geleid tot veel publiciteit: 
 
Uitzendingen 2012: 

- RTL Nieuws, Dierenartsen luiden noodklok om inteelt bij rashonden, 12-05-2012 
- RTL Nieuws, Rashond vaak te ver doorgefokt, 12-05-2012 
- BRANDPUNT, Geen hond gezond, 04-03-2012 

 
Dagbladen 2012: 

- Dagblad van het Noorden - Het probleem van de rashond - 03-03-2012 
- NRC Handelsblad - Klein moest kleiner, groot groter - en de rashond werd een 

optelsom van erfelijke kwalen - 02-03-2012 
- NRC Handelsblad - Met de fokkers de fokkers aanpakken - 02-03-2012 
- Leeuwarder Courant – Rashondenleed – 04-02-2012 
- NRC Next – Lex: een optelsom van erfelijke kwalen; hoe schoonheidsideaal volledig 

ontspoorde – 01-02-2012 
- NRC Handelsblad - Mooie kop, jammer dat de hersens er niet in passen – 07-01-2012 

 
De grote hoeveelheid publiciteit die de RashondenWijzer en de rashondenproblematiek 
heeft opgeleverd heeft er onder andere voor gezorgd dat de toenmalige staatsecretaris van 
Landbouw Henk Bleker en de Tweede Kamer in 2012 een onderzoek aankondigden naar de 
veel voorkomende erfelijke gebreken bij de Franse bulldog en de chihuahua. Andere 
hondenrassen zouden later aanbod komen. Het doel van het onderzoek is de fokkers en 
rasverenigingen aanspreken op welzijns- en gezondheidsproblemen. 
 
In 2012 is ook gekeken of vergelijkbare organisaties als de onze in het buitenland 
geïnteresseerd zouden zijn om een soortgelijk project als de RashondenWijzer op te zetten. 
De mogelijk inkomsten uit het verstrekken van de licenties is in de begroting voor 2012 
opgenomen. Echter in 2012 hebben geen andere organisaties zich geïnteresseerd getoond. 
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2.1.3 Weidegang voor koeien 

Dier&Recht geeft koeien hun wei terug!  
Een koe in de wei is geen vanzelfsprekendheid meer. Veel koeien worden opgesloten in 
stallen, net als vleesvarkens en kippen. Eén op de vier koeien komt nooit meer buiten en dit 
worden er steeds meer.  
 
Onderzoek Dier&Recht: ‘Het belang van weidegang’ 
Dier&Recht onderzocht of het gehele jaar door binnen houden van koeien ‘een redelijk doel’ 
dient. Een belangrijk vraagstuk. In de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren staat 
namelijk dat het verboden is om het welzijn van de dieren te benadelen, als dit geen redelijk 
doel dient. Dier&Recht toonde aan dat dit doel niet redelijk was. Hierdoor konden wij de 
supermarkten overtuigen van het belang van weidegang.  
 
Uit ons literatuuronderzoek “Het belang van weidegang” kwam het volgende naar voren: 
• weidegang is het beste voor de gezondheid en het welzijn van de dieren 
• weidegang is vaak het beste voor het milieu 
• weidegang is financieel vaak het meest aantrekkelijk 
• een overgrote meerderheid van de burgers ziet koeien het liefst in de wei 
 
Stichting Dier&Recht vindt dat een koe in de wei hoort. We onderzochten het belang van 
weidegang voor de koe én de boer, voerden intensief overleg met supermarkten en hadden 
succes: de supermarkten Jumbo, C1000 en Lidl stapten voor hun huismerk over op 
weidemelk.  
 
Steeds meer supermarkten stappen over 
In 2012 kopen ook de supermarkten Dirk, Bas, Digros en Deka voor hun huismerk zuivel in 
afkomstig van koeien met weidegang.  
 

2.1.4 Overtredingen rapport 

Dierenwelzijnswetten worden op grote schaal overtreden. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek 
van stichting Dier&Recht. De stichting inventariseerde tientallen wetenschappelijke 
publicaties en legde de dagelijkse boerenpraktijken naast de wetgeving voor de dieren.  
Plofkippen die nauwelijks nog kunnen lopen, varkensstaartjes die worden afgebrand, zieke 
dieren die  langzaam sterven op de boerderij, longvliesontstekingen door een  giftige 
stallucht; het is gangbare praktijk in de vee-industrie, maar volstrekt illegaal.  
 
Het in 2012 gepubliceerde onderzoek van Dier&Recht leidde tot een debat in de Tweede 
Kamer en spoedvragen in het Europarlement. Ook werd het onderzoek bevestigd door een 
rapport van de Algemene Rekenkamer. 
 
Wordt er dan niet gecontroleerd? Controles schieten ernstig tekort. Vele welzijnswetten 
worden bij controles - bewust of onbewust - genegeerd. Zo mogen staartjes van biggen niet 
routinematig worden afgebrand, maar wordt deze gangbare praktijk door de controleurs 
geaccepteerd. Ook dienen kippen die gewond zijn, zoals kippen met ernstige 
voetzoolontstekingen, te worden verzorgd. In de praktijk gebeurt dit niet. Dierenartsen en 
controleurs grijpen ook hier niet in.  
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Het rapport van Dier&Recht is een eerste stap. Wij willen hiermee betere welzijnsnormen 
afdwingen voor de dieren. Meer aandacht voor dierenwelzijn in politiek Den Haag. Strengere 
en frequentere controles door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). En dit kan met uw 
hulp. Steun ons zodat wij kunnen blijven doorgaan met campagne voeren voor de rechten 
van het dier in de vee-industrie. 

2.1.5 Verdoving en slachtmethoden pluimvee 

Slachtkippen kwamen tot voor kort op een gruwelijke manier aan hun einde. Dier&Recht 
kwam in actie tegen de martelpraktijken in kippenslachterijen. Dankzij een lange adem, de 
steun van donateurs en een vastberaden team boekten we een groot succes voor miljoenen 
kippen.  
 
Kippen zijn beter af 
De 450 miljoen kippen die elk jaar in Nederland worden geslacht, komen dankzij onze 
campagne op een minder wrede manier aan hun einde. Voor hen geen botbreuken en 
spierscheuren meer tijdens de slacht. Ze worden niet langer levend aan een haak gehangen 
en door een elektrisch waterbad gesleurd. De tijden zijn voorbij waarin een kip bij vol 
bewustzijn wordt gedood door een roterend mes of verdrinkt in een gloeiendheet plukbad. 
 
Europese maatregelen 
Sinds 1 januari 2013 ontmoedigt strenge EU-regelgeving  verdoving via het elektrische 
waterbad.  Massaal stapten kippenslachterijen over op minder dieronvriendelijke methoden. 
Precies het effect waarvoor Dier&Recht jarenlang campagne heeft gevoerd. Met 
hoorzittingen in de Tweede Kamer, veel media-aandacht en stevige druk op supermarkten, 
overtuigden we politici ervan dat het zo echt niet langer kon. 
 
Klokkenluider 
Cruciaal voor een omslag in de Nederlandse politiek was onze hoorzitting in 2006. We 
nodigden een klokkenluider uit, een oud-keurmeester van kippenslachterijen. Zijn verhaal 
leidde tot uitvoerig onderzoek en de conclusie van toenmalig Landbouwminister Verburg: de 
wrede slacht moet afgelopen zijn. Zes jaar later stapten Nederlandse kippenslachters over 
op diervriendelijke verdovingsmethoden.  
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2.1.6 Conclusie en toekomstparagraaf 

Het jaar 2012 was een succesvol en zeer druk jaar voor Dier&Recht, vooral door de 
precedentwerking van de gewonnen rechtszaak, de uitbreiding van de RashondenWijzer, de 
rechtsbijstand  voor houders van honden, bijdrage aan het overtredingen rapport, de 
Europese wetswijziging die een humane slacht van kippen voorschrijft en die 1 januari 2013 
ingaat, en zeer veel media-aandacht.  
 
In 2013 zal de RashondenWijzer met behulp van Universiteit Wageningen weer verder 
uitgebreid worden, zullen meer rechtszaken gevoerd gaan worden over erfelijke 
aandoeningen bij rashonden en wordt gerekend op veel media-aandacht.  
 
Gerekend naar omvang en de zeer beperkte financiële middelen behoort Dier&Recht tot de 
succesvolste campagne-organisaties van Nederland. 
 
Namens het bestuur van Dier&Recht, 
 

 
 
 
Mr. Hans Baaij 
Amsterdam, 31-08-2013 
  



11 
 

3.1  Jaarrekening 2012 en begroting 2013 

3.1.1 Overzicht grondslagen jaarrekening 

3.1.1a Algemene grondslagen van waardering 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 

3.1.1b Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de 
op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een 
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 

3.1.1c Continuïteitsreserve 

Algemeen aanvaard bij goede doelen is een continuïteitsreserve van ongeveer 1,5 jaar aan 
lopende jaarlijkse kosten. Als we uitgaan van de begrote uitgaven voor 2013 dan komen we 
uit op een continuïteitsreserve van € 22.725. De continuïteitsreserve per ultimo 2012 ligt 
daar ruim onder met € 5.885. Anders gezegd: de stichting heeft niet veel meer reserves c.q. 
middelen dan strikt noodzakelijk.  
De continuïteitsreserve bedraagt het eindsaldo van 2011 (€ 101) plus het overschot over 
2012 (€ 5.784): € 5.885. 

3.1.1d Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn 
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen. 

3.1.1e Reserves en fondsen 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting; door het bestuur kunnen 
‘bestemmingsreserves’ worden aangehouden ter aanwending van een specifiek doel. 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 
wordt dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Fondsen onderscheiden zich dus in die 
zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen 
heeft gegeven.  

3.1.1f Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten 
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 

3.1.1g Liquide middelen 

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. Het betalingsverkeer wordt grotendeels geregeld 
via de ING 5494 betaalrekening. 
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3.1.1h Beleggingsbeleid 

De tijdelijk overtollige liquide middelen worden risicoloos belegd bij betrouwbare banken. 
Dat betekent in de praktijk spaartegoeden met een goede rente of bij een langere horizon in 
obligaties die aangehouden worden tot het einde van de looptijd. 

3.1.1i Baten 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de 
nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is 
aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden 
ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

3.1.1j Lasten verdeling  

Alle overige kosten (b.v. kantoor- en algemene kosten), dus uitgezonderd publiciteit en 
communicatie en aankopen en uitbesteed werk, worden toebedeeld a.d.h.v. de 
werkzaamheden van vrijwilligers en medewerkers van Varkens in Nood. Van de aankopen en 
uitbesteed werk wordt 6% toegerekend aan voorlichting en 94% aan campagnes. Van 
publiciteit en communicatie wordt 60% toegerekend aan voorlichting en 40% aan 
fondsenwerving. 

3.1.2 Balans  

(grondslagen jaarrekening:  3.1.1a…e) 
 
 

 

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa -        -        

Vlottende activa

Voorraden -        -        

Vorderingen/overlopende activa 797       343       

Liquide middelen 16.578   20.969   

17.375   21.312   

Totaal 17.375   21.312   

PASSIVA

 Reserves en fondsen

 - Continuïteitsreserve 5.885     101       

-Bestemmingsfonds -        -        

Kortlopende schulden 11.491   21.211   

Totaal 17.375   21.312   

31-12-2012 31-12-2011

31-12-2012 31-12-2011
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3.1.3 Staat van baten & lasten  

BATEN:

-Baten uit eigen fondsenwerving 8.500       12.265     40.000     15.720     

-Subsidies van overheden

-Baten uit acties derden

-Overige baten 7.300       2.417       55.000     1.302       

Totaal baten 15.800     14.681     95.000     17.022     

LASTEN:

Doelstellingen

-Voorlichting 613          987          13.624     740          

-Campagnes 14.076     7.240       65.922     31.423     

14.688     8.227       79.546     32.163     

Wervingskosten

-Kosten eigen fondsenwerving 108          296          6.289       152          

-Kosten verkrijging subsidies overheden 133          141          3.433       35            

241          436          9.722       188          

Beheer en administratie

-Kosten beheer en administratie 221          234          5.722       212          

Totaal lasten 15.150     8.898       94.989     32.563     

Resultaat 650          5.784       11            15.541-     

Toevoeging/onttrekking aan:

-Continuïteitsreserve 650          5.784       11            15.541-     

-Bestemmingsfonds 

Begroting 2012Werkelijk 2012 Werkelijk 2011Begroting 2013
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3.1.4 Toelichting op de balans  

(grondslagen jaarrekening:  3.1.1g,h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVA

Materiële vaste activa -                  -                    

Vlottende activa

Voorraad -                  -                    

Vorderingen/overlopende activa -                  -                    

-Debiteuren 499           

-Te ontvangen legaten

-Rekening-couranten

-Vooruitbetaalde huur en borg huisvesting

-Borgen overig

-Te ontvangen subsidie SuperWijzer -            

-Te ontvangen rente 298           343       

-Te ontvangen BTW

-Overige te ontvangen bedragen

797                 343                   

Liquide middelen

-Kas

-ING rekening 5494 4.313        6.205    

-Spaarrekening 12.265      12.462   

-Opgeheven ING rekening 563391 469       

-Opgeheven spaarrekening 1.258    

-Opgeheven Triodos rekening 575       

-ING 7775388

-ASN (kantine kosten)

16.578             20.969              

Totaal activa 17.375             21.312              

31-12-2012 31-12-2011
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Toelichting op de balans (vervolg) 
(grondslagen jaarrekening:  3.1.1c) 
 

  

 
  

PASSIVA

Reserves

-Beginsaldo 101           15.642   

-Resultaatverdeling 5.784        15.541-   

-Eindsaldo continuïteitsreserve 5.885              101                   

Bestemmingsfondsen -                  -                    

Kortlopende schulden

-Loonbelastingen en premies sociale lasten

-Crediteuren 477           3.129    

-Netto lonen

-Vakantiegeld

-Te betalen BTW 1              61         

-Rekening-courant 10.120      17.128   

-Reservering accountantskosten 893           893       

11.491             21.211              

Totaal passiva 17.375             21.312              

31-12-2012 31-12-2011
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3.1.5 Toelichting op de baten  

(grondslagen jaarrekening: 3.1.1i) 

 
 
 

Baten uit eigen fondsenwerving

Legaten, erfenissen en lijfrenten

Machtigingen 8.000       6.178        15.000      3.835        

Overige donaties 500          972           5.852        

Subsidie toegekend aan fondsenwerving 5.115        20.000      6.000        

Sponsoring 5.000        33             

Overige baten uit eigen fondsenwerving

8.500       12.265      40.000      15.720      

Subsidies overheden -           -            -            -            

Baten uit acties derden -           -            -            -            

Overige baten

Rente-inkomsten 300          298           883           

Overige inkomsten 19             

-Juridische bijstand 7.000       2.100        35.000      419           

-Licenties RashondenWijzer 20.000      

7.300       2.417        55.000      1.302        

Totaal baten 15.800     14.681      95.000      17.022      

Werkelijk 2012 2011Begroting 2012Begroting 2013
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3.1.6 Toelichting op de lasten  

(1/3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeelskosten

Bruto salarissen en vakantiegeld 44.463      

Pensioen 1.334        

Premies werknemersverzekeringen 8.893        

Reiskosten 145           

Werving personeel 1.000        

Overige personeelskosten en vergoedingen 11             

-           -            55.689      156           

Huisvestingskosten

Huur

Overige huisvestingskosten

-           -            -            -            

Begroting 2012Werkelijk 2012 2011Begroting 2013
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Toelichting op de lasten vervolg  
(2/3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kantoor- en algemene kosten

Computer- en internetkosten 50             55             

Porto- en telefoonkosten 150          385           500           260           

Kantoorbehoeften en drukwerk 50            31             500           440           

Administratie en accountant 1.000       917           957           

Bankkosten 500          503           250           570           

Overige kosten 500          498           

2.200       2.334        1.300        2.282        

Afschrijvingen -           -            -            -            

Publiciteit en communicatie

Donateursmailing

Donateursbeheer

Werving en mailingen algemeen 50            505           10.000      204           

Huis-aan-huismailing

50            505           10.000      204           

Begroting 2013 Begroting 2012Werkelijk 2012 2011
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Toelichting op de lasten vervolg  
(3/3) (grondslagen jaarrekening: 3.1.1f) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlichting 300          384           300           300           

Campagnes

Juridische bijstand rashonden 10.000      2.635        2.500        14.244      

RashondenWijzer/Onderzoek rashonden 2.000       1.223        12.500      9.072        

Minding animals Conferentie 1.089        -            

Halal campagne 48             12.500      867           

Kosten coalitie CDON 100          200           100           100           

Overige kosten tbv campagnes 500          480           100           435           

Zwerfplastic in dieren 4.773        

Weidegang voor koeien 95             

Verdoving pluimvee 35             

12.600     5.675        27.700      29.621      

 Totaal lasten 15.150     8.898        94.989      32.563      

Resultaat 650          5.784        11             15.541-      

Werkelijk 2012 2011Begroting 2012Begroting 2013
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3.1.7 Algemene lastenverdeling  

(grondslagen jaarrekening: 3.1.1j) 
 

 

3.1.8 Overzicht ratio's  van bestedingen t.o.v. baten en lasten 

 
 
Namens het bestuur van Varkens in Nood, 

 
Mr. Hans Baaij 
Amsterdam,         31-08-2013 
 

Voorlichting Campagnes
Fondsen-

werving

Subsidies 

overheden

Beheer en 

administratie
Totaal 2012

Begroot 

2012

Totaal 

2011

Aankopen en uitbesteed werk            384 6%         5.675 94% 6.059      28.000     29.921     

Publiciteit en communicatie            303 60%              -              202 40%               -                 -   505         10.000     204         

Personeelskosten -            -            -            -            -             -          55.689     156         

Huisvestingskosten -            -            -            -            -             -          -          -          

Kantoor- en algemene kosten 300           13% 1.565        67% 94             4% 141            6,0% 234            10% 2.334      1.300      2.282      

Afschrijvingen -            -            -            -            -             -          -          -          

+ + + + =

Totaal algemene lasten 987           7.240        296           141            234            8.898      94.989     32.563     100%

2012 Begroot 2012 2011

Besteed aan doelstelling / totaal baten 56% 84% 189%

Besteed aan doelstelling / totaal lasten 92% 84% 99%

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 2% 16% 1%

Beheer en administratie / totaal lasten 3% 6% 1%
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Stichting Dierenrecht 
Hoogte Kadijk 143 F12 
1018 BH  AMSTERDAM 
 
 
 
BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Opdracht 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 (de pagina’s 11 tot en met 20) met een 
balanstotaal van € 17.375 en een positief resultaat van € 5.784 van Stichting Dierenrecht te 
Amsterdam beoordeeld. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen (RJ 650). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de 

jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader 
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële 
gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in 
een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van 
zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend. 
 
Conclusie 
 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Stichting Dierenrecht per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming 
met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 
 
 
Was getekend, 
Sliedrecht, 29 oktober 2013. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 

 




