
 

  

 

 

 

 

 

ROTTERDAM, 5 juni 2015 – Sinds een jaar heeft de Dierenbescherming afspraken met alle 
gemeenten in regio Rijnmond voor de opvang van zwervend aangetroffen huisdieren.  
 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de zorg voor zwervend aangetroffen dieren voor 14 
dagen op zich te nemen. Een eventuele eigenaar heeft in die dagen de tijd om zijn dier op te 
halen. Na deze 14 dagen wordt het dier eigendom van de gemeente. 
 
Om deze taak op een correcte manier uit te kunnen voeren hebben de gemeenten, na 
jarenlange onderhandelingen,  met de Dierenbescherming een 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend.  
Hiermee neemt de Dierenbescherming de taak op zich om dieren te vervoeren, onder te 
brengen en zo nodig medisch te behandelen. De gemeente betaalt hier een vergoeding voor. 
 
Alle gemeenten binnen de regio Rijnmond hebben met deze ondertekening de opvang van 
dieren dus goed geregeld. Echter blijft er één gemeente achter, ondanks eerdere 
toezeggingen en afspraken. Gemeente Albrandswaard is voornemens om de gemeentelijke 
verplichting onder te brengen bij een particuliere partij en wil de afspraak met de 
Dierenbescherming ongedaan maken.  
 
Vanuit het ministerie zijn eisen opgesteld waaraan een dierenopvang moet voldoen, als 
mede is er een keurmerk ontwikkeld voor het vervoer van gewonde/zieke dieren. De 
Dierenbescherming regio Rijnmond werkt al jaren conform deze wettelijke eisen en vangt op 
jaarbasis meer dan 5.000 dieren op.  
Ook in de gemeente Albrandswaard zijn deze werkzaamheden jaren verricht, conform de 
afspraak, die voortvloeiden uit onderhandelingen met alle regiogemeenten. 
 
De Dierenbescherming twijfelt ten zeerste of dergelijke particuliere partijen de kwaliteit, 
maar ook de continuïteit van dierennoodhulp kunnen waarborgen, tegen een kostprijs welke 
niet reëel is. 
 
De Dierenbescherming zet daarom haar vraagtekens bij het mogelijke besluit van het college.  
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Rinus Hitzert, Dierenbescherming Rijnmond 
Telefoonnummer 06-53526893 
Email: info@dbrijnmond.nl 
Website: www.dierenbescherming-rijnmond.nl 

 
 
 

Afspraken niet nagekomen 
Dierenbescherming werkt jaren voor niets. 
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