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Onderwerp: Uitvoering motie achtervang dierenwelzijn Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Aanleiding 
Op 2 juni 2016 heeft u een motie aangenomen die het college oproept om […] de mogelijkheden te 
onderzoeken om minima tegemoet te komen in (een deel van) de kosten (medisch en gemeentelijke 
belastingen) voor het houden huisdieren. Doel is om zodoende ook het dierenwelzijn te borgen […].  
 
Afgelopen periode hebben we een aantal mogelijkheden onderzocht. Hiervoor zijn onder andere gesprekken 
gevoerd met Helmondse dierenartsen, het Armoedeplatform, Stichting bevordering huisdierenwelzijn, 
Dierenbescherming Nederland en diverse gemeenten. Er zijn landelijke en lokale regelingen van andere 
gemeenten verkend.  
 
In deze notitie presenteren wij u onze bevindingen en conclusies op basis van dit onderzoek. 
 
Landelijke voorzieningen voor dierenwelzijn 
Uit ons onderzoek blijkt dat er diverse landelijke voorzieningen zijn waar minima met huisdieren een beroep 
kunnen doen bij ziekte. Deze voorzieningen zijn ook toegankelijk voor Helmondse inwoners. Het gaat om: 
 

- Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn 
Dit is een landelijk opererende organisatie waar mensen met een inkomen op minimumniveau terecht 
kunnen wanneer zij bijvoorbeeld de kosten voor een acute medische ingreep bij hun huisdier niet kunnen 
betalen of wanneer zij door tijdelijke financiële zorgen de voeding voor het huisdier niet kan betalen. De 
Stichting treedt vervolgens in onderhandeling met de behandelend dierenarts over de kosten. 
 

- Stichting “Quidem Care“ 
Dit is een landelijk opererende stichting waar minima een aanvraag kunnen indienen voor financiële 
compensatie wanneer een eigenaar van een huisdier niet in staat is om de rekening voor een acute 
medische ingreep te voldoen. 
 
Onderzoek gemeentelijke regelingen 
Uit ons onderzoek blijkt dat er maar weinig gemeenten zijn die lokale regelingen of voorzieningen treffen om 
minima te compenseren voor de kosten voor het houden van huisdieren. Naar aanleiding van een kleine 
rondgang, zijn onderstaande voorbeelden naar voren gekomen. Deze lichten we hieronder kort toe, inclusief 
een raming van de kosten. Uitgangspunt bij de kostenraming is dat in Nederland 58% van gezinnen met een 
minimuminkomen in het bezit is van een of meer huisdieren. Voor Helmond gaat het om circa 1800 gezinnen 
met een minimuminkomen die in het bezit van een huisdier zijn. 
 

1) Eenmalige compensatie voor consult bij een dierenarts (vb Amersfoort) 
Bij deze maatregel komen minima met een huisdier in aanmerking voor een eenmalige compensatie van 
€ 37,- voor het eerste consult bij de dierenarts op vertoon van de inkomensverklaring. De kosten voor 
een eerste consult bij de dierenarts liggen gemiddeld op € 35,--. 



 

 

- De verwachte kosten bij invoering van deze maatregel bedragen € 63.000 per jaar. 
- Het effect op dierenwelzijn is marginaal omdat vervolgkosten na een consult, zoals een operatie, 

niet vergoed worden. 
- Uitvoering vraagt dat we afspraken maken met dierenartsen (over acceptatie 

inkomensverklaring en administratieve afhandeling van compensatie) en dat er bij hen draagvlak 
is voor de maatregel. 

 
Deze maatregel zal geen substantiële bijdrage leveren in het verbeteren van het dierenwelzijn omdat het 
een eenmalige impuls is. 

 
2) Compensatie van kosten van dierenverzekering 
Het is mogelijk om de kosten van een dierenverzekering te compenseren. Het is mogelijk om vanaf  
€ 10,-- p/m een dergelijke verzekering af te sluiten waar een maximale vergoeding van € 3500,-- op 
jaarbasis bij hoort. 

- De verwachte kosten bij invoering van deze maatregel bedragen ongeveer € 216.000,-- per jaar 
(bij volledige vergoeding) 

- Het effect op dierenwelzijn is groot omdat de kosten een behandeling niet meer in de weg 
hoeven te staan. 

- Voor de uitvoering kan de gemeente een collectieve verzekering afsluiten of afspraken maken 
met een aantal individuele verzekeraars, zodat minima hier met een inkomensverklaring terecht 
kunnen. 

 
Deze maatregel vraagt een grote investering waarbij de vraag opkomt of binnen het minimabeleid andere 
aandachtspunten noodzakelijker zijn om op te investeren.  

 
3) Korting bij dierenspeciaalzaken voor voeding van huisdieren. (vb Apeldoorn) 

Bij deze maatregel komen minima met een huisdier in aanmerking voor een korting op de kosten 
voor voeding van hun huisdier. Zij kunnen hiervoor de inkomensverklaring overleggen bij de 
dierenspeciaalzaak. 
- De verwachte kosten bij invoering van deze maatregel bedragen ongeveer € 20.000,-- per jaar. 

Deze raming is gebaseerd op de kosten in de gemeente Apeldoorn, gecorrigeerd voor het 
inwoneraantal. Het voordeel voor gezinnen is marginaal bij deze variant, de vraag blijft bestaan 
of mensen dan duurder voer kopen. Een positief effect op dierenwelzijn is onzeker.  

- Voor de uitvoering is het nodig afspraken te maken met dierenspeciaalzaken (over acceptatie 
inkomensverklaring en administratieve afhandeling van compensatie). 

 
Het effect op dierenwelzijn is onzeker omdat de vraag opkomt of mensen de korting gebruiken voor betere 
voeding.  

 
4) Compensatie gemeentelijke hondenbelasting 
Het is in theorie mogelijk om minima uit te sluiten van de gemeentelijke hondenbelasting, bijvoorbeeld 
voor de eerste hond. 

- De verwachtte inkomstenderving bedraagt dan 33.000 euro per jaar. 
- Alleen hondenbezitters worden gecompenseerd. 
- Effect op dierenwelzijn is onzeker. Het is maar de vraag of kostenbesparing wordt ingezet voor 

betere voeding of extra zorg. 
- Uitvoering vraagt aanpassing van onze verordening. 

 
Op dit moment komen in Helmond minima die op grond van een sociaal-medische indicatie een huisdier 
houden in aanmerking voor bijzondere bijstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om minima die een 
blindengeleidehond of hulphond houden. 

 
Het effect op dierenwelzijn is onzeker, alleen hondenbezitters worden gecompenseerd.  
 



 

 

Draagvlak financiële compensatie 
Diverse organisaties (Dierenbescherming Nederland, Helmondse dierenartsen (5) en het armoedeplatform ) 
zijn benaderd en om hun mening gevraagd over de mogelijkheden van financiële compensatie ten behoeve 
van dierenwelzijn. Zij herkennen dat het dierenwelzijn bij minima extra risico loopt en vinden de gedachte 
sympathiek. Toch zijn zij niet enthousiast om minima tegemoet te komen in de kosten. Organisaties geven 
aan dat zij zien dat mensen met een kleine beurs vaak weinig notie hebben van de kosten die het houden 
van dieren met zich meebrengt. De verantwoordelijkheid wordt bijvoorbeeld verlegd naar dierenartsen die 
worden gevraagd huisdieren tegen een lagere prijs te behandelen. Dierenartsen vrezen dat wanneer minima 
bijvoorbeeld tegen een lager tarief naar de dierenarts kunnen, de deur openstaat om meer huisdieren aan te 
schaffen terwijl eigenlijk de financiën voor één huisdier al niet toereikend zijn. Alle organisaties benadrukken 
in het kader van dierenwelzijn vooral het belang van goede voorlichting en preventie bijv. bij aanschaf van 
een huisdier. Verder kunnen professionals die achter de voordeur komen attent worden gemaakt op 
huisdierenleed en als aanschaf speelt de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het houden van 
huisdieren expliciet onder de aandacht te brengen. 
 
Besluit 
Op basis van de bovenstaande bevindingen heeft het college het volgende besloten: 

1. Af te zien van financiële tegemoetkoming omdat we uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van 
onze inwoners, ook voor het dierenwelzijn. Partners in het armoedeplatform, maar ook dierenartsen 
en Dierenbescherming Nederland, bevestigen ons hierin. 

2. Minima in Helmond via de brochure ‘Ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen’ te 
informeren over landelijke regelingen. Deze brochure wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

3. Vanuit preventie professionals die achter de voordeur komen te vragen alert te zijn op 
huisdierenleed en als aanschaf speelt de verantwoordelijkheden die komen kijken bij het houden 
van huisdieren expliciet onder de aandacht te brengen. 

 
De nog beschikbare financiële ruimte binnen het minimabeleid zetten we in voor een sluitende keten met 
adequate basisvoorzieningen (zoals kleding, voedsel etc.). Invulling hiervan zal op basis van de uitkomsten 
van de Armoedeconferentie die 13 april plaatsvindt verder bekeken worden. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 

 
 
 


