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TIELT 
Tegenwoordig zijn wij ‘die organisatie van die afschuwelijke 
beelden uit het varkensslachthuis Tielt.’ We hebben in korte tijd 
naam gemaakt met Animal Rights. Miljoenen Nederlanders en 
Belgen namen via onze undercoveroperatie letterlijk een kijkje in 
het slachthuis. Volgens het slachthuis is het schoppen en slaan van 
de varkens het werk van een paar doorgedraaide medewerkers.  
Een fout die hersteld is door de medewerkers te ontslaan.

Wij weten wel beter. Keer op keer tonen onze undercoverbeelden 
aan dat het dierenleed structureel is. Dit kan ook niet anders met 
een systeem dat zodanig is ingericht dat dieren gereduceerd zijn tot 
gebruiksvoorwerpen.

Het blijft echter nodig om mensen te confronteren met undercover-
beelden. We willen hen mobiliseren om ethische keuzes te maken. 
Wegkijken is allang geen optie meer.

ROBERT MOLENAAR
Oprichter Animal Rights
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Animal Rights is een stichting in Nederland en een Vereniging 
Zonder Winstoogmerk (VZW) in België.

DE STICHTING (VZW) HEEFT TEN DOEL:

1. Het opkomen voor in gevangenschap levende dieren waaronder  
landbouwhuisdieren en proefdieren;

2. Het opkomen voor in het wild levende dieren en de kwaliteit van hun 
natuurlijke habitat - dit alles in de meeste ruime zin van het woord.

2.2 DE STICHTING TRACHT DIT DOEL ONDER MEER TE BEREIKEN DOOR:
 a. het naar buiten brengen van het leed van het dier via  
  reportages en campagnes;
 b. het creëren van bewustzijn voor de rechten van het dier via 
  vreedzame acties, de rechtsgang, petities en (sociale) 
  media;
 c. het toepassen van bestaande rechtsmiddelen en het 
  verbeteren van de rechtspositie ter bescherming van het dier;
 d. het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/
  of bijeenkomsten;
 e. zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of 
  te laten - verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur 
  noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

2.3 DE STICHTING BEOOGT NIET HET MAKEN VAN WINST.

STATUTEN
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PRINCIPES

GEWELDLOOSHEID
Animal Rights heeft de principes van Gandhi hoog in het vaandel staan; 
‘Be the change that you wish to see in the world’. Animal Rights keurt 
dan ook elke vorm van geweld en intimidatie af en zal zich hier tegen 
uitspreken.

MENSVRIENDELIJKHEID
Animal Rights is een mensvriendelijke en sociale organisatie met respect 
voor onze mede- en tegenstanders. 
Onze merchandise is daar waar mogelijk fairtrade en biologisch.

• Animal Rights spreekt zich uit tegen alle vormen van discriminatie van 
zowel mens als dier.

• Het bestuur, de directie en de teamleden van Animal Rights  staan voor 
dierenrechten. Zij zullen dan ook geen dieren consumeren.

• Animal Rights kiest voor samenwerking met en ondersteuning van 
andere dierenrechten en dierenwelzijnsorganisaties in binnen- en 
buitenland.

• Animal Rights hecht veel waarde aan de natuurlijke habitat van dieren en 
mensen. Via (sociale) media en digitale nieuwsbrieven zal Animal Rights 
o.a. nieuws, reportages en campagnes naar buiten brengen.

• Het bestuur en alle medewerkers van Animal Rights onderschrijven deze 
principes en dragen deze uit.

• Vrijwilligers van Animal Rights worden gevraagd om de principes te 
onderschrijven. Onder vrijwilligers verstaat Animal Rights mensen die zich 
structureel of incidenteel inzetten voor de doelstellingen en hierbij ook 
verantwoordelijkheid dragen.
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THEMA’S

#WEGMETBONT DOELEN

• Verbod op de nertsenfokkerij in Vlaanderen
• Verborgen leed op de nertsenfokkerij zichtbaar maken
• Aanpakken van illegale uitbreidingen in Nederland
• Handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij in Nederland

#BANDEJACHT DOELEN

• Wilde dieren beschermen in het veld
• Zichtbaar maken van het dierenleed
• Stimuleren van anti-jacht activisme
• Ontheffingen voor de jacht aanvechten

Nertsen zijn pelsdieren die in 17 Vlaamse en 150 Nederlandse nertsenfokkerijen 
worden opgesloten om vergast te worden voor een bontkraag of bontjas. In Nederland 
is de nertsenfokkerij per 1 januari 2024 verboden. Goed nieuws, alleen willen wij zo 
snel mogelijk een einde aan de fok. De nertsen die nu opgesloten zitten kunnen niet 
wachten. In Vlaanderen is het fokken van nertsen nog steeds toegestaan en wij willen 
uiteraard een verbod op de nertsenfokkerij.

Wat wij doen
Animal Rights onthult de misstanden in de nertsenfokkerij. We maken beeldopnamen 
van dieren die onder erbarmelijke omstandigheden leven, maar ook van de brute 
wijze waarop de dieren vergast worden. We sporen politici aan om zo snel mogelijk 
de bontfokkerij te sluiten.

Dieren worden in onze samenleving bejaagd in hun natuurlijke habitat. Vaak onder 
het mom van faunabeheer gaan jagers op pad om op dieren te schieten.

Wij vinden dat wilde dieren erbij horen in ons land. Dat houdt ook in dat ze een (eigen) 
plek hebben in het landschap en in principe met rust moeten worden gelaten. Animal 
Rights pleit voor een nieuwe visie op de flora en fauna, waarin naast soortenbehoud 
ook de belangen van individuele dieren wordt meegenomen.

Wat wij doen
De Hunt Saboteurs van Animal Rights voeren actie in het veld om wilde dieren te 
beschermen. Daarnaast filmen wij het dierenleed en maken we dit zichtbaar via de 
(sociale)media. Bovendien vechten we ontheffingen voor de jacht aan.
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VERVOLG THEMA’S

#VERVANGDIERPROEVEN DOELEN

• Stimuleren van dierproefvrije technieken
• Opkomen voor de rechten van proefdieren
• Het redden van proefdieren
• Zichtbaar maken van het verborgen dierenleed

#STOPDESLACHT DOELEN

• Zichtbaar maken van dierenleed in de veehouderij en slachthuizen
• Het redden van dieren uit de veehouderij.
• Mensen mobiliseren om te kiezen voor plantaardige voeding

Maar liefst 2 miljoen proefdieren worden jaarlijks gedood in Nederlandse en 
Belgische proefdiercentra. Zowel kleine (muis, cavia) als grote dieren (aap, paard) 
worden gedwongen om hun lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap.

Wat wij doen
Via onthullende reportages, acties en petities voeren wij de druk op bij instellingen 
en roepen we om alternatieven. Wij willen een einde aan dierproeven. Het is hoog tijd 
voor dierproefvrije technieken.

Animal Rights vindt dat elk dier een individu is met recht op leven en welzijn.  
De veehouderij is een industrietak die inzet op grootschalige productie: megastallen, 
‘turbovarkens’ en uit de kluiten gewassen vleeskuikens. Er is letterlijk geen ruimte 
voor al deze bijzondere, voelende en levende wezens. Winstmaximalisatie is het 
toverwoord. Wij vinden dat het fokken, vervoeren en slachten van dieren gestopt 
moet worden.

Wat wij doen
Animal Rights onthult de vele misstanden in de veehouderij. Met schokkende en 
baanbrekende reportages maken we het verborgen dierenleed zichtbaar. Daarnaast 
is Animal Rights gestart met de educatieve campagne genaamd Plant Power.
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METHODEN
Animal Rights staat voor de rechten van dieren. Het grote onrecht dat 
dieren wordt aangedaan moet stoppen. We willen dat dieren wettelijke 
bescherming en erkenning krijgen. We zullen op de volgende wijze onze 
doelstelling kracht bij zetten:

• Animal Rights brengt beelden naar buiten van dieren die leven in erbarmelijke 
omstandigheden. Het gaat hierbij om veldonderzoek en onderzoek via openbare 
bronnen. Animal Rights doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) om informatie boven tafel te krijgen.

• Animal Rights organiseert acties om de aandacht te vestigen op dierenrechten. 
Het gaat daarbij om vreedzame en ludieke acties.

• Animal Rights maakt gebruik van het petitierecht en zal online petities opzetten 
zodat mensen deze kunnen ondertekenen. De petities worden aangeboden aan 
overheden, bedrijven of instanties.

• Animal Rights verzorgt informatieve workshops en lezingen op het gebied van 
dierenrechten en dierenleed.

• Animal Rights gaat het gesprek en/of het debat aan met tegenstanders.

• Animal Rights mobiliseert de politiek om wetgeving aan te passen.

• Animal Rights dient bezwaarschriften in of stapt naar de rechter om dierenleed 
tegen te gaan.
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BESTUUR STICHTING ANIMAL RIGHTS

CHRIS BREEDVELD
Voorzitter

DENNIS OOSTERBAAN 
Penningmeester

MARK KULSDOM
Secretaris

BESTUUR ANIMAL RIGHTS VZW
NADINE LUCAS
Voorzitter

DENNIS OOSTERBAAN 
Penningmeester

CHRIS BREEDVELD
Secretaris

De dagelijkse leiding ligt in handen van ROBERT MOLENAAR, 
 BENOIT VAN DEN BROECK en NADINE LUCAS.
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BESTEDING
Het creëren van bewustzijn en maatschappelijke druk is essentieel voor 
een positieve verandering voor de rechtspositie van dieren. Animal Rights 
gebruikt haar donaties om letterlijk een stem te zijn voor de dieren. 
De belangrijkste kostenposten:

PERSONEEL
Animal Rights heeft vijf betaalde 
krachten in Nederland en twee in België.  
Alle medewerkers, van directeur tot 
campagnemedewerker, verdienen evenveel 
en dat is een modaal inkomen.

KANTOOR
Animal Rights heeft een kantoor in Den 
Haag en in Gent.

VERVOER
Animal Rights kiest er bewust voor om 
zoveel mogelijk met het openbaar vervoer 
te reizen. Voor onderzoekswerk wordt 
eventueel gebruikgemaakt van eigen 
vervoer of huurauto’s.

ACTIES EN CAMPAGNES
Spandoeken, posters, megafoons, etc.

WEBSITES EN NIEUWSBRIEVEN
Domeinnamen, hosting, het realiseren en 
onderhouden van websites en het versturen 
van digitale nieuwsbrieven.

RESEARCH
Leges voor het opsturen van informatie door 
de overheid en instanties. Materiaal zoals 
camera’s.

JURIDISCHE BIJSTAND
Onze gepassioneerde advocaten Marco 
van Duijn en Anthony Godfroid vechten 
uitbreidingen, ontheffingen en nieuwe 
aanvragen aan opde thema’s jacht, slacht, 
bont en dierproeven. Tevens dienen zij 
handhavingsverzoeken in en ondersteunen 
zij de informatieverzoeken.

BANKZAKEN
Storno- en overige bankkosten. Animal 
Rights kiest bewust voor een ‘groene’ bank 
(Triodos).

BESPARINGEN
Animal Rights vergoedt geen maaltijd-
kosten of aanverwante onkosten.
Animal Rights werkt met honderden 
vrijwilligers.
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WERVING

• De werving van nieuwe donateurs vindt plaats via een 
aanmeldingsformulier op de website of tijdens onze 
informatiestands.

• Donaties worden voornamelijk door particulieren gestort 
op het rekeningnummer van Animal Rights.

• Animal Rights haalt tevens inkomsten uit de verkoop van 
merchandise artikelen, zoals T-shirts en vesten met opdruk.

• Animal Rights spendeert zo min mogelijk geld aan 
fondsenwerving of reclame-uitingen. Fondsenwerving 
wordt geïntegreerd in lopende campagnes.
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STICHTING ANIMAL RIGHTS

POSTADRES
Stichting Animal Rights
Postbus 73937 
2507 AK Den Haag
Nederland

TELEFOON
+31 70 444 88 52

E-MAIL
info@animalrights.nl

WEBSITE
animalrights.nl

KvK 32145620
631.942.330

Rekeningnummer: 
NL 29 TRIO 0786 9390 79

POSTADRES
Animal Rights vzw
Postbus 26
9820 Merelbeke 
België

TELEFOON
+32 468 22 55 66

E-MAIL
info@animalrights.be

WEBSITE
animalrights.be

Rekeningnummer: 
BE 51 5230 8073 1862
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