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CIJFERS: mensen 

 



CIJFERS: mensen 

• 320.000 bijstandsuitkeringen (sept 2012) 

• 6.750 huisuitzettingen (2012) 

• 200.000 minima met dieren in de knel (2008) 

• Meer uitkeringen bij 27+ 

• Daling uitkeringen bij 27- 
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CIJFERS: mensen 

• Bijstand alleenstaande   €    901,85 

• Bijstand alleenstaande ouder  € 1.163,70 

• Bijstand samenw/gehuwden  € 1.306,70 

 

• Gemiddelde huurprijs   €    750,-- 
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CIJFERS: dieren (alg) 
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CIJFERS: dieren 

 



CIJFERS: dieren (algemeen) 

• 1,2 honden per gezin 

• 1,7 katten per gezin 

• 2,0 konijnen/knaagdieren per gezin 

 

• Labrador:  €10.000 (11 jr, excl vet kosten) 

• Cyperse kat:  €  7.000 (16 jr, excl vet kosten) 

• Huiskonijn:  €  1.700 (8 jr, excl vet kosten) 
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WAAR GAAT HET OM 

 



Waar gaat het nu om? 

• Ik kan niet meer voor mijn dieren zorgen 

• Ik wil dieren hebben, maar kan ze niet betalen 

• Er wordt niet goed voor dieren gezorgd 
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WAT VINDT DE 

DIERENBESCHERMING 



Wat vindt de Dierenbescherming? 

• Wie zich geen dieren kan veroorloven, moet ze 

niet nemen 

• Dieren in nood moeten worden geholpen 

• There’s no place like home (dier blijft in principe bij 

eigenaar) 
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WIE STELT HULPVRAAG 

 



Wie stelt de hulpvraag? 

• Crisis ‘slachtoffers’ (faillissement, acute 

problemen) 

• Minima (structurele situatie) 

• Politie/GGD 

• Dierenbelangenorganisaties 

• Dieren 
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STELLINGEN 

 



Acute problemen 

 

Kansrijke initiatieven voor tijdelijke en acute 

financiële nood 

Stelling: ze zijn er wel, er is geen landelijke dekking. 

 
De Dierenbescherming wil participeren in een landelijk noodfonds. Er 

zijn diverse partijen die hier een rol kunnen nemen, publiek en 

privaat.  
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Structurele problemen 

 

Kansrijke initiatieven voor minima met huisdieren 

(minder tijdelijk en acuut)  

Stelling is dat die er landelijk nog niet zijn. 

 
De Dierenbescherming pleit voor een verzekeringspakket met een 

brede dekking, waarbij de premie b.v. in de bijzondere bijstand valt. 

De eigenaar blijft verantwoordelijk en kiest zijn eigen dierenarts.  
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Joint venture? 

Minima zonder huisdieren? 

Stelling : mogelijk kunnen zij helpen bij de opvang 

van dieren. Wij de kosten, zij de zorg. 

 
Als opvangcentra een ingang vinden bij deze groep mensen als 

permanente zorgverlener voor dieren met een handicap (chronische 

ziekte, slecht plaatsbaar door leeftijd of uiterlijk etc.) ontstaat een 

win-win situatie. De Dierenbescherming wil een pilot starten, zoekt 

samenwerkingspartners. 
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PROBLEMATIEK 

 



Brede sociale problematiek 

• ‘Verzamelaars’ (animal hoarding) 

• Onbedoeld onbekwaam 

• Op het randje van strafbaarheid 

• Achter gesloten deuren… 
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Ingrijpen als.. 

• Dierenwelzijn licht aangetast of in gevaar 

• Sterke arm in beeld, toezicht nodig 

• Publieke en private partijen werken samen in de 

oplossing 
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Ingrijpen door.. 

• Dier en mens te helpen (reddingsboei uitgooien) 

• Herhaling te voorkomen (dweilen – kraan open) 

• Juridisch traject open te houden 
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Vertrouwensloket Dierenbescherming 

• Aanbod aan politie en sociale hulppartners 

• Zit achter 144 – niet direct door burger te 

benaderen 

• Kan mensen begeleiden op basis van afspraken 

vooraf 

• Mogelijkheid tot opleggen begeleiding wordt door 

V&J onderzocht 
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TOT SLOT 

 



Slotopmerkingen 

• Dieren houden is geen recht, maar een voorrecht 

• De crisis is een sociaal en maatschappelijk 

probleem; dierenleed is dat ook 

• De eigenaar is en blijft verantwoordelijk 

• Hulp is tijdelijk en onder voorwaarden 
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PPS 

 

De Dierenbescherming ziet de beste kansen in 

publiek private samenwerking en afspraken: 

 

Welke partijen zitten er in de zaal, welke nog niet? 
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