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Inleiding 
Een belangrijke stap op weg naar een erkende en volwaardige status als hulpverlenende instantie is de 

door FDN , Dierenbescherming en Rijkswaterstaat ondertekende intentieovereenkomst georganiseerd 

diervervoer door dierenambulance-organisaties in geval van incidenten op het hoofdwegennet. 

Daarnaast heeft het bestuur ook veel tijd en energie gestoken in andere initiatieven ter bevordering van de 

professionaliteit van leden en bestuur.  

Een aantal concrete zaken is hieronder nader uitgewerkt. 

 

 

Afscheid Barth Bremer 

Na zovele jaren zich te hebben ingezet voor dierenwelzijn heeft Barth Bremer vanwege het bereiken van de 

respectabele leeftijd van 80 jaar afscheid  genomen van de FDN. 

De FDN die door hem in het leven is geroepen, heeft roerige tijden doorgemaakt,  maar zeker ook door zijn 

bezielende leiding is dit nu een stabiele en betrouwbare brancheorganisatie geworden. Barth was 

voortdurend op zoek naar de beste oplossingen, nam een ieder serieus,  maar wist ook door te pakken als 

dit nodig en onvermijdelijk was.  

Op 17 november mocht hij uit handen van de Burgemeester van Harmelen de Koninklijke Onderscheiding 

ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. 

 
 

 

Vergaderingen 

Maandelijks is er een formele vergadering van het bestuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Naast deze functies beheren zij elk een portefeuille, waarin de diverse bestuurstaken 
zijn onderverdeeld. 
Door de minder rooskleurige situatie  van de FDN, de achterstallige inningen en problemen met de 
belastingdienst heeft de penningmeester haar taken neergelegd, maar blijft aan als bestuurslid. Er zal naar 
een nieuwe penningmeester worden gezocht.  
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Daarnaast laat het bestuur zich bijstaan door Het Secretariaten Support en enkele mensen met uitvoerende 
taken en/of werkzaamheden, te weten: 
Nicolette Rotteveel, webmaster 
Bam de Jong, technisch adviseur 
André van der Rassel, adviseur deskundigheidsbevordering    

         
 
Naast het maandelijks formele overleg hebben de bestuursleden onderling bijna dagelijks telefonisch, 
persoonlijk of per mail contact.      

 
De Algemene Ledenvergadering vond dit jaar plaats op 13 mei bij het Cursuscentrum Dierverzorging 
Barneveld. Aansluitend was er een uitstekende lunch en een rondleiding door het gebouw. 
 
 
Ondersteuning en deskundigheidsbevordering leden 
De themamiddag in januari, in Tiel, was ondanks het door Rijkswaterstaat afgegeven Code Oranje, en 
daardoor afzeggingen, redelijk bezocht. Het thema van dit jaar was deskundigheidsbevordering. 
Rijkswaterstaat en Stichting Wildaanrijdingen hebben een presentatie gegeven over hun werk in relatie met 
de Dierenambulance. Helaas ging de presentatie van de  Landelijke Inspectie Dienst niet door. De door 
griep gevelde  inspecteur kom op het laatste moment geen vervanger vinden. 
Na de beide presentaties was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje met de 
deskundigen en met elkaar van gedachten te wisselen.  
Een zeer geslaagde en nuttige middag. 
Echter het bestuur heeft besloten om deze naar haar mening nuttige middag/avond niet meer te 
organiseren vanwege de te lage belangstelling van de leden. 
 
Het was alweer geruime tijd geleden, dat de bij het secretariaat bekende gegevens van de leden zijn 
geactualiseerd. Het is noodzakelijk is om deze niet alleen up-to-date te houden, maar ook aan te passen 
aan de huidige informatie behoefte. 
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Daarom heeft het bestuur een wat uitgebreidere inventarisatielijst naar de leden gezonden met het 
verzoek deze zo goed mogelijk in te vullen met tevens de vraag waaraan de leden zelf behoefte hebben 
en/of suggesties voor verbetering van de werkwijze op welk gebied dan ook. 
Helaas moet het bestuur constateren dat een aantal leden, ondanks herhaalde verzoeken, deze ingevulde 
lijst (nog) niet heeft opgestuurd. 
 
 
Leden 
Het afgelopen jaar heeft Dierenambulance Uden-Veghel zich aangemeld als lid. In afwachting van de 
bekrachtiging door de ALV is deze organisatie nu aspirant-lid. 
 
Bij een aantal dierenambulance-organisaties hebben er op bestuurlijk en op eindverantwoordelijk vlak 
drastische wijzigingen plaatsgevonden. 
Ook zijn er interne problemen en problemen met gemeenten in hun functie als opdrachtgever geweest. 
 
Dierenambulance de Heuvelrug heeft de FDN verlaten en is gelieerd aan de Dierenbescherming. 
 
 
Informatievoorziening 
De website wordt voortdurend up-to-date gehouden. 
Er is een openbaar gedeelte, dat toegankelijk is voor iedereen. Mededelingen van de Rijkoverheid inzake de 
vogelgriep zijn hier te vinden.  
Voor de aangesloten DA-organisaties staan op de gesloten pagina alle relevante informatie en 
blauwdrukken overzichtelijk gerangschikt. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn hiervoor nodig. 
 
Sinds 2014 is de Nieuwsbrief een vast medium met als doel om te communiceren met de leden. Dit kan 
zowel in informatieve als ook in vragende zin, waarbij om een actie wordt gevraagd.  
Dit jaar is de Nieuwsbrief in maart, juni, september en december toegezonden aan het door de leden 
opgegeven emailadres. 

       
 
 
Inkoop 
Izak Mauritz van DA Nederrijn heeft zich ingezet voor een collectieve assurantie. De belangstelling hiervoor 
is zo laag, dat er nog geen verdere stappen in deze zijn genomen. 
 
 
Sponsoractiviteiten 
Ford Nederland is een relatie aangegaan met de FDN. Dat betekent, dat voor alle leden van de FDN bij alle 
officiële Ford dealers in Nederland bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen een korting 20-24% geldt. 
Hierover zijn alle leden in de Nieuwsbrief geïnformeerd. 
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V.d. Vooren Veterinaire Groothandel heeft een bedrag van € 500 gedoneerd (ca. tegenwaarde 400 flessen 
wijn); afnemers (dierenartsen) krijgen dit jaar geen eindejaars-kado.  

        
 
 
Relaties 
Regelmatig dit jaar heeft het bestuur overleg gehad met de Dierenbescherming Nederland over het  
samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat. Een mogelijke samenwerking begint voorzichtig gestalte te 
krijgen bij een aantal innovatieve projecten. 
 
Viermaal per jaar is een bestuurslid aanwezig bij het Platform Incident Management, een overleg met alle 
hulpverleners bij incidenten op de A en N wegen, onder voorzitterschap van Rijkswaterstaat, de beheerder 
van het hoofdwegennet. 
 
De FDN heeft ook een relatie met Stichting Dierenlot. Twee maal per jaar, tijdens de Landelijke Bijeenkomst 
Dierenhulpverlening, is de FDN aanwezig met een bescheiden stand. 
 
 
Gebruik stoel voor de verzorging achter in het ambulancevoertuig  
In juli van vorig jaar heeft een FDN-lid bezoek gehad van een Specialist Autoheffingen van de 
Belastingdienst. Deze heeft toen aangegeven, dat het gebruik van de stoel voor de verzorging achter in het 
ambulancevoertuig illegaal is en een forse boete kan opleveren.  
Dit heeft het bestuur uitermate verbaasd, aangezien naar haar weten in 2005 speciaal voor de 
dierenambulance organisaties wettelijke regelingen zijn vastgelegd:  
- RVV 2005 gebruik stoel voor verzorgende  

- BPM vrijstelling voor dierenambulance organisaties  

- Houderschapsbelasting vrijstelling voor dierenambulance organisaties  
Navraag bij de Belastingdienst en de RDW heeft aangetoond dat er geen wijzigingen in de regelgeving heeft 
plaatsgevonden sinds 2005 en dat voornoemde regels onverkort van kracht zijn.  
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Innovaties 
Samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat 
Steeds vaker krijgen hulporganisaties te maken met incidenten op rijkswegen. Ook wordt het aantal 
hulpinstanties meer op de plek van het incident. Om al die hulpverleners goed en vlekkeloos met elkaar te 
laten samen werken, is er Incident Management in het leven geroepen. 
De dierenambulance maakt hier ook deel van uit, want ook de dierenambulance zal in deze situaties 
terecht komen. Er wordt dan door de overige hulpinstanties verwacht dat de medewerkers van de 
dierenambulance op de hoogte zijn van de procedures. 
De officiële samenwerking RWS-FDN-DB is inmiddels een feit. Er is een intentieovereenkomst getekend.  
Alle partijen waaronder de betrokken verkeerscentrales en weginspecteurs, zijn op de hoogte en de pilot 
tot 1 oktober 2018  is van start gegaan.  
Zeer belangrijk is het borgen van de kwaliteit. Het opleiden van de eigen medewerkers moet goed en 
uniform gebeuren. Jaarlijks zullen de trainers van de participerende DA’s door Rijkswaterstaat worden 
getraind.  Deze trainers dienen in de eigen organisatie het kennisniveau in deze op peil te houden. 
 
Naast de 9 reeds geselecteerde Veiligheidsregio’s zijn nu ook DA’s uit VR IJsselland, Utrecht, Noord-Holland 
Noord, Amsterdam-Amstelland, Zuid-Limburg en Flevoland getraind. 
De participerende DA’s die lid zijn van de FDN, hebben een vrijstelling om te mogen werken op het 
hoofdwegennet. In deze vrijstelling staan strikte voorwaarden. 
Er ligt een plan om dit project ook onder de aandacht te brengen van (nog) niet-participerende partijen. Dit 
plan wordt verder uitgewerkt.        

 
 
Cursuscentrum  Dierverzorging Barneveld 
Samen met het Cursuscentrum wordt gekeken naar het opzetten van een kwaliteitssysteem, bestaande uit 
een e-learning programma  waarin theorie en niveau worden getoetst, gevolgd door een tweedaagse 
praktijktraining  in Barneveld. Het dagdeel EHBO is vervangen door ‘Gedrag van dier en mens’ en meer tijd 
voor het aanleren van praktijkvaardigheden.  
In oktober is de e-learning als pilot van start gegaan. 
 
Sinds 1 september hebben Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld, PTC +, trainingen van Groenhorst Ede 
/Velp en Cursuscentrum Agribusiness een nieuwe naam: Aeres Training Centre. 
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Calamiteiten 
Met behulp van een aantal deskundigen heeft het bestuur een conceptplan opgesteld dat als blauwdruk 
kan worden gebruikt voor een eigen calamiteitenplan.  
Er zijn afspraken gemaakt met de Adviseur Openbare Orde & Veiligheid, tevens Officier van Dienst 
Bevolkingszorg (OVD-BZ) van Gemeente Heemskerk om komend jaar als pilot een eerste poule van OVD’ers 
van Dierenambulances in de Veiligheidsregio Kennemerland op te leiden. Deze groep zal dan ook in deze 
regio piketdienst gaan draaien. Ook is er overleg geweest met de Hoofden Publieke Zorg. 
Naast deze potentiële OVDers-DA heeft ook een klein aantal andere DA’s een korte training bijgewoond. 
Met  vier DA’s uit Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Zuid-Limburg is een voorzichtige eerste stap in 
deze gemaakt.  

 
 
Wildaanrijdingen 
Jaarlijks worden er honderden, in het wild levende dieren, doodgereden. Dit betreft voornamelijk reeën, 
edelherten, damherten en wilde zwijnen. 
Als er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan wordt door de meldkamer van de politie een 
faunabeheerder opgeroepen. Deze vakkundige mensen zijn aangesloten bij de Stichting Groennetwerk 
(SGN). Zij hebben een speciaal verlof om deze dieren te mogen vervoeren en tevens gewonde dieren uit 
hun lijden te verlossen. Is het gewonde dier gevlucht, dan zorgt de faunabeheerder er voor, dat het 
gewonde dier wordt opgespoord. Dit wordt met behulp van een speciaal getrainde zweethond gedaan. De 
inzet van deze gecertificeerde hond is om te voorkomen dat een gewond dier ligt te lijden in het bos. 
Naar aanleiding van de presentatie van de voorzitter van Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) is het 
bestuur in gesprek met deze stichting, aangezien het van belang is om centrale, uniforme afspraken te 
hebben met ketenpartners, zoals Dierenambulance, Das & Boom, Reeënopvang, Nederlandse Voedsel- en 
Waren Autoriteit (NVWA), Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), ANWB, verzekeraars etc. met betrekking 
tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  
Een protocol voor alle Dierenambulance organisaties wordt voorjaar 2018 verwacht. 
 

        
 
Vogelgriep 
Gedurende het hele jaar is het bestuur in contact geweest met het Ministerie van Economische Zaken over 
het vervoer van wilde vogels bij een mogelijke volgende uitbraak van vogelgriep. Om begrijpelijke redenen 
zijn het Ministerie en de NVWA voornamelijk bezig met de pluimveesector. Inmiddels zien zij het belang 
van de rol van de Dierenambulances en Vogelopvangcentra in deze in.  
Het Ministerie heeft het bestuur gevraagd een protocol voor Dierenambulances en Vogelcentra te maken. 
Deze “Leidraad  voor Dierenambulance organisaties en Vogelcentra betreffende uitbraak aviaire influenza 
en andere besmettelijke dierziekten” ligt in concept klaar. In maart 2018 is er nog een overleg met de 
crisiscoördinator van de NVWA. Voor de zomer zal deze leidraad worden opgestuurd naar alle DA’s  (en 
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Vogelcentra) van de FDN en de Dierenbescherming, mogelijk ook naar de vrije rijders. Dat laatste is op dit 
moment nog niet duidelijk. 
Gedurende de uitbraak van de vogelgriep heeft het bestuur getracht om zo zorgvuldig mogelijk via de 
website de leden te informeren over de  stand van zaken. 
 
 
Huiselijk geweld en dierenmishandeling 
Op 4 oktober heeft André van der Rassel, adviseur deskundigheidsbevordering van de FDN, de dagcursus 
van Kadera gevolgd met als doel om de verworven kennis over te brengen c.q. te delen met de leden. 
Een plan hiervoor is in de maak. 
 

   
 

  
 
 


