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Inleiding 

S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden is de enige en onaXankelijke gebruikersor-
ganisa4e in Nederland die zich inzet voor alle personen die aXankelijk zijn van een 
assisten4ehond.  
Vanaf de oprich4ng op 21 oktober 2014 heeZ S4ch4ng GA! zich beziggehouden met 
het tot stand brengen en in stand houden van een pla[orm en spreekbuis te zijn 
voor assisten4ehondgebruikers en deze groep te vertegenwoordigen bij maatschap-
pelijke ontwikkelingen. In de afgelopen zeven jaar heeZ de s4ch4ng al een groeiende 
achterban gecreëerd. 

Toegankelijkheid is een belangrijk doel van de s4ch4ng. Sinds het tweede kwartaal 
van 2015 is het Meldpunt Toegangsweigeringen ac4ef. S4ch4ng Gebruikers Assisten-
4ehonden streeZ naar erkenning, herkenning en een groter bewustzijn van assisten-
4ehondenteams in de samenleving en zet zich hiervoor in door, bijvoorbeeld, deel te 
nemen aan de CEN TC/452 Assistance Dogs, informa4e te verstrekken en in gesprek 
te zijn met poli4ek betrokkenen. 

 In 2021 is het, net als in 2020, door de pandemie Covid-19 heel s4l geweest omtrent 
toegangsweigeringen. De lockdowns zijn de oorzaak dat assisten4ehondgebruikers  
nauwelijks in openbare gelegenheden zijn geweest.  

In dit jaarverslag leest u een samenva`ng van de ondernomen ac4viteiten in het af-
gelopen jaar 2021. 
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Organisa1e 

Statutaire naam, ves.gingsplaats en rechtsvorm  
S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden is in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel ingeschreven onder nummer 61734233. De statutaire naam van de 
s4ch4ng luidt: S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden en is statutair geves4gd te 
Capelle aan den IJssel. De rechtsvorm is de vorm van een s4ch4ng. 

Omschrijving van de doelstelling 
De s4ch4ng heeZ ten doel het aanbieden van een pla[orm voor gebruikers van as-
sisten4ehonden, alsmede het onder de aandacht brengen van diverse onderwerpen 
die te maken hebben met assisten4ehonden, en voorts al hetgeen in de ruimste zin 
met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. 

S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden is de enige en onaXankelijke gebruikersor-
ganisa4e in Nederland die zich inzet voor alle personen die aXankelijk zijn van een 
assisten4ehond. 

De s4ch4ng beoogt verder:  
- het verbeteren van de rechtsposi4e van de assisten4ehondgebruiker 
- rechtsontwikkelingen en het verbeteren van wetgeving ten gunste van de as-

sisten4ehondgebruiker 
- ac4ef betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in de maatschappij met de be-

trekking tot de posi4onering van de assisten4ehond en diens gebruiker 
- bewustwording creëren over assisten4ehonden in de samenleving 

Juridische structuur  
S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden is een zelfstandig opererende s4ch4ng, ge-
ves4gd aan de Van Kinsbergenstraat 11, 2901BA te Capelle aan den IJssel. 

Samenstelling direc.e en bestuur  
Voorzieer: de heer Sidney Tetelepta 
Penningmeester: mevrouw Pauline Schellekens  
Secretaris: mevrouw Sylvia van der Vlist 

De s4ch4ng heeZ geen direc4eleden 
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Bezoldigings- en vergoedingsbeleid  
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurders geen 
bezoldiging of vergoeding. 

Personeel 
S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden heeZ geen personeel in loondienst, maar 
werkt met vrijwilligers en freelancers. 

Erkenning als ANBI  
De s4ch4ng is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belas4ngdienst: ANBI  
- Algemeen Nut Beogende Instelling - , waardoor giZen, schenkingen en nalaten-
schappen onder een (meestal) fiscale vrijstelling vallen.  
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Toegangsweigeringen 

Toegangsweigeringen van assisten4ehondenteams zijn een speerpunt van de s4ch4ng. Het 
niet worden toegelaten in een openbare voorziening als restaurant, sportschool, winkel, 
etcetera blijZ een vernederende ervaring voor een assisten4ehondgebruiker. 

Het Meldpunt Toegangsweigeringen func4oneert en voldoet aan behoeZe.  We zijn ons er-
van bewust dat dit slechts een gedeelte van de daadwerkelijke weigeringen is. Redenen om 
niet te melden zijn onder andere schaamte, het niet durven te melden, zelf na veel praten 
ergens alsnog binnenkomen en het dan niet meer als weigering beschouwen of niet be-
kend zijn met de s4ch4ng. We blijven ac4ef s4muleren om meldingen te doen en onze be-
kendheid te vergroten. 

S1ch1ng Gebruikers Assisten1ehonden krijgt bijna dagelijks meldingen van het niet toela-
ten van mensen die aXankelijk zijn van een assisten4ehond. Sinds 2016 is de WGBH/CZ 
van kracht waarin staat dat assisten4ehonden toegelaten dienen te worden. 

Een actueel overzicht is niet realis4sch omdat er twee Covid-jaren achter ons liggen, maar 
dit zijn de loca4es waarover bij ons de afgelopen 3 jaar de meeste toegangsweigeringen 
zijn binnenkomen. 

Waar worden assisten1ehondenteams niet toegelaten? 

- horecagelegenheden; 
- winkels (MKB), overdekte rommelmarkten; 
- hotels; 
- campings; 
- vakan4eparken; 
- recrea4egelegenheden  
- apotheken 
- huisartsen; 
- tandartsprak4jken; 
- ziekenhuizen; 
- gemeentehuizen 
- GGZ-instellingen; 
- vliegtuigmaatschappijen, KLM en Transavia zijn een goed, of juist fout voorbeeld; 
- openbaar vervoer, bijvoorbeeld lijnbussen die de halte voorbij rijden;  
- taxi’s; 
- onderwijsinstellingen; 
- sportscholen; 
- theaters;  
- werkplek; 
- iets recents: GGD-loca4es 
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De meest gehoorde redenen van het niet toelaten van assisten1ehondenteams  zijn de 
volgende: 

- (Met s4p op één!) Hygiëne; 

- Huisdieren zijn niet welkom; 

- Ik kan niet zien dat je gehandicapt bent, je hebt de hond niet nodig, er zijn andere 
mogelijkheden; 

- Er zijn/kunnen mensen binnen de ruimte bang zijn voor honden; 

- Er zijn/kunnen mensen binnen de ruimte allergisch zijn voor honden; 

- Alleen blindengeleidehonden mogen binnen en jij bent niet blind; 

- Alleen mensen in een rolstoel met een hulphond mogen naar binnen en ik zie niks 
aan jou; 

- Alleen mensen met een hond van één bepaalde organisa4e mogen hier binnen, 
want daar is een s4cker van geplakt; 

- De wetgeving geldt niet voor mij, alleen voor openbare ruimtes en die heb ik niet, 
dit is mijn winkel/restaurant/camping enzovoorts; 

- Ik heb zelf een waakhond en dat gaat absoluut niet samen in mijn ruimte; 

- De andere dieren in de dierentuin/kinderboerderij worden ziek van assisten4ehon-
den; 

- Er zijn genoeg andere hotels/campings waar honden wél welkom zijn, dus ga daar 
maar naartoe; 

- Of simpelweg: wegwezen, eruit! 

Een dringende vraag vanuit MKB/Horeca/Openbare instellingen: Maak assisten1ehon-
den herkenbaar!!  

Meerdere keren per week worden wij benaderd door mensen vanuit diverse organisa4es, 
MKB, Horeca, openbare instellingen, ziekenhuizen enzovoorts met de vraag hoe een assis-
ten4ehond herkenbaar is. Er zijn te veel verschillende (kleuren) tuigen en hondendekjes in 
omloop die alleen al door geaccrediteerde hondenscholen gebruikt worden, maar ook re-
gulier te koop zijn. In winkels en online zijn bijna alle tuigen te koop, evenals de labels met 
de woorden ‘hulphond’, ‘blindengeleidehond’ of ‘assisten4ehond’. Labels worden nage-
maakt en pasjes ook (zelfs met de naam en het logo van S4ch4ng GA! erop, terwijl wij geen 
assisten4ehonden(teams) trainen).  
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De samenleving ziet door de bomen het bos niet en 
hebben daarnaast geen idee welke organisa4es er 
zijn of welke namen daaraan gekoppeld zijn. Het ar-
gument van een assisten4ehondenorganisa4e dat zij 
alleen dát tuig willen in díe kleur zegt niemand iets, 
omdat voor de samenleving de organisa4e, de vorm 
en kleur van het tuig totaal onbekend zijn.  

Onlangs zei een horecaondernemer: “Ik heb zelf hon-
den en een tuig en bijpassende labels kan ik hier om 
de hoek kopen en om mijn eigen hond doen, waarom 
zou ik iedere hond binnen laten waarvan de eigenaar 
zegt dat het een assisten<ehond is? Ik vertrouw het 
niet!” 

Een ander citaat uit een mailwisseling is de volgende: 
Wij hebben een (levensmiddelen)winkel en zijn ook 
niet enthousiast over honden in onze winkel. We we-

ten echter ook dat een assisten<ehond uitermate goed getraind en opgevoed is. Ze zijn ech-
ter niet direct herkenbaar zoals bijvoorbeeld een blindenstok. Misschien is het herkenbaar 
maken van een assisten<ehond een stapje om toegang tot allerlei instellingen makkelijker 
te maken.  

Overigens heeZ S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden een aantal ideeën om genoemd 
probleem op te lossen.  

Het toegansprobleem komt van verschillende kanten.   

Naast geaccrediteerde hondenscholen, waarbij accredita4e in de Nederlandse wetgeving 
geen waarde heeZ, is er een enorme wildgroei aan assisten4ehonden van niet geaccredi-
teerde hondenscholen, of (al dan niet getrainde) zelf benoemde assisten4ehonden. Dit 
komt o.a. doordat een aantal soorten assisten4ehonden niet vergoed worden door een 
zorgverzekeraar of WMO, of simpelweg omdat iemand er niet voor in aanmerking komt, 
maar zelf wel vindt dat hij/zij een assisten4ehond “nodig” heeZ.  

Als belangenorganisa4e van alle assisten4ehondgebruikers hebben wij ook hiermee te ma-
ken. Niet alleen wij, maar de hele samenleving én iedere assisten4ehondgebruiker die wel 
een hond van een gerenommeerde of geaccrediteerde organisa4e heeZ.  

Wij, omdat wij de hulpvraag van genoemde assisten4ehondgebruikers (volgens wetgeving) 
moeten beantwoorden ook al is de assisten4ehond een zelf getrainde of zelf benoemde 
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assisten4ehond. De rest van de samenleving, omdat lang niet iedere assisten4ehond 
(goed) getraind is en het in de prak4jk verziekt voor de assisten4ehond die wel goed ge-
traind is.  

Even een voorbeeld uit de prak4jk in onze naaste omgeving:  Een dame loopt door de su-
permarkt met een ‘zogenaamde’ assisten4ehond die de boel bij elkaar blaZ en haar bijna 
omver trekt als onze beleidsmedewerker, vergezeld van haar blindengeleidehond, in de-
zelfde supermarkt haar boodschappen doet. Het gekke is dat onze beleidsmedewerker 
erop aangesproken wordt dat de ‘zogenaamde’ assisten4ehond zich misdraagt en zij ver-
antwoording af “moet” leggen en zichzelf ook nog eens moet verdedigen om de winkel 
binnen te kunnen blijven komen…..    

Wij hebben eerder uitgebreid overleg gehad met het College over de niet geaccrediteerde 
assisten4ehonden en het weigeren van diens gebruiker. Zij kunnen geen antwoord geven 
op de vraag hoe te handelen als die de toegang geweigerd wordt, omdat zij nog nooit aan 
een persoon hebben gevraagd of de assisten4ehond daadwerkelijk een assisten4ehond is. 
Ook op de vraag wat zij assisten4ehond noemen konden zij geen antwoord geven. Niet an-
ders dan bij ons. 

De relevantste vragen, waarover wij in gesprek zijn met het ministerie van VWS, zijn: 

- wat is (een defini<e van) een assisten<ehond; 

- hoe is een assisten<ehond eenduidig herkenbaar. 

Toegankelijkheid 

Naast het recht op toegang is ook de toegankelijkheid een punt van aandacht voor de s4ch-
4ng. Soms heb je als assisten4ehondenteam wel het recht op toegang, maar is de loca4e 
niet toegankelijk. Ook zijn nooduitgangen niet al4jd zo ingericht dat assisten4ehonden-
teams er gebruik van zouden kunnen maken. 

In 2021 heeZ de voorzieer, Sidney Tetelepta, een toegankelijkheidstest gedaan in het ge-
meentehuis en bibliotheek van Capelle aan den IJssel. Dit krijgt een vervolg in 2022. 
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S1ckercampagne : ’Assisten1ehonden zijn hier welkom’ 

Maar liefst 93 procent van de assisten4ehondenteams heeZ wel eens of meerdere keren 
meegemaakt niet welkom te zijn op een plek waar zij naartoe willen. S4ch4ng Gebruikers 
Assisten4ehonden vraagt daarom aandacht voor een toegankelijke samenleving voor de 
assisten4ehond met de persoon die daarvan aXankelijk is.  

De regel is simpel: een assisten4ehondenteam heeZ recht op toegang waar iemand zonder 
handicap of chronische aandoening ook toegang heeZ. Om aan bezoekers, gasten, perso-
neel, beveiliging maar natuurlijk ook de assisten4ehondgebruikers te laten zien dat assis-
ten4ehonden welkom zijn, heeZ de s4ch4ng s4ckers laten maken waarop dit duidelijk 
vermeld staat. Deze s4ckers zijn gra4s aan te vragen bij S4ch4ng GA! en is een doorlopen-
de campagne, ook in 2021.
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Vuurwerkcampagne 

In 2021 heeZ de s4ch4ng geen ac4eve vuurwerkcampagne gevoerd. Dit komt omdat het 
kabinet een vuurwerkverbod voor de jaarwisseling had afgegeven. Wel zijn er vuurwerk-
posters aangevraagd en verstuurd. 

Vuurwerk is een jaarlijks terugkerende moeilijke periode voor de assisten4ehond en zijn 
gebruiker. Mede dankzij illegaal vuurwerk is het zeker gedurende de decembermaand een 
uitdaging voor vele assisten4ehonden om hun werk goed te doen. Vuurwerk kan een assis-
ten4ehond zo afleiden dat het werk van de hond eronder lijdt of zelfs niet uitvoerbaar is. 
Met alle gevolgen van dien. 

Via sociale media en de website is, weliswaar deze keer beperkt, wel aandacht voor het 
onderwerp gevraagd. Dat de vuurwerkcampagne nodig blijZ, blijkt uit het feit dat er niet 
minder vuurwerk afgestoken is dan in een jaar zonder vuurwerkverbod en het in de maan-
den november en december dagelijks aan de orde is. 
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Wet- en regelgeving 

In 2016 heeZ de s4ch4ng succes behaald doordat het parlement wetsvoorstel 33990, uit-
voering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap heeZ gera4ficeerd. Daarop is de Wet gelijke be-
handeling op grond van handicap of  chronische ziekte op 1 januari 2017 in werking getre-
den, waarin het volgende vermeld staat: 

Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden auto-
noom te zijn. 

Het verbod van onderscheid houdt mede in dat degene, tot wie dit verbod zich richt, ge-
houden is naar gelang de behoeNe doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze 
voor hem een onevenredige belas<ng vormen. 

Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toe-
laten van assisten<ehonden. 

De daarop volgende AMVB (algemene maatregel van bestuur) die door staatssecretaris van 
Rijn is uitgeschreven en ter consulta4e werd aangeboden is door de s4ch4ng kri4sch be-
oordeeld en terug naar de schrijZafel gestuurd. De daarop herschreven AMVB laat echter 
nog veel te wensen over, waarmee we maar zeggen dat er nog het nodige werk voor de 
s4ch4ng te doen blijZ.
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CEN TC/452 Assistance Dogs 

In 2016 is S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden door NEN gevraagd deel te nemen aan 
de oprich4ngsvergaderingen om de norm te ontwikkelen en vast te gaan stellen op Euro-
pees niveau in een technische commissie CEN/TC 452 Assistance Dogs. De s4ch4ng is vanaf 
het begin een commissielid en expert in verschillende werkgroepen, zodat wij ons volledig 
in kunnen zeeen voor de belangen en het welzijn van de assisten4ehond en diens gebrui-
ker.  

Er wordt gewerkt aan zeven standaarden die in de toekomst samen leiden tot een Europe-
se normering ‘Assisten4ehonden’. De groepen waarvoor de s4ch4ng zich intensief inzet zijn 
de volgende: 
- Welzijn assisten4ehonden 
- Klantenservice 
- Toegang en toegankelijkheid 
- Conformiteitsbeoordeling 

De s4ch4ng ervaart de CEN/TC 452 als zeer belangrijk. In 2021 hebben alle vergaderingen 
en overleggen voor de standaarden digitaal plaatsgevonden. Daardoor zijn er wel meer bij-
eenkomsten geweest dan in voorgaande jaren. 
Toch vergt het ontwikkelen van de standaarden veel 4jd, met tenminste 17 deelnemende 
landen met verschillende visies en culturele verschillen. Consensus over de onderwerpen is 
niet zomaar bereikt. De normering komt daarom helaas voorlopig nog niet tot een afron-
ding.  
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Voorlich1ng via sociale media 

S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden is ac4ef op sociale media. Maar ook daarin is in de 
pandemieperiode een stuk minder geplaatst.  

Naast Facebook en Twieer is de s4ch4ng ac4ef op Instagram, LinkedIn en heeZ het een ei-
gen Youtube-kanaal en wordt er gewerkt aan een nieuwsbrief die met regelmaat uitge-
bracht gaat worden. Zo is de s4ch4ng op meerdere manieren te volgen en wordt er een 
hechte achterban gecreëerd en daarmee een groter bereik. 

Facebook ! heps://www.facebook.com/s4ch4nggebruikersassisten4ehonden 

Twieer ! @s4ch4ngga 

Instagram ! s4ch4ng_ga 

LinkedIn ! heps://www.linkedin.com/company-beta/9491085/ 

YouTube ! heps://www.youtube.com/channel/UCXb6eaw7WpNx7qvR4TnN7tw 
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Fondsenwerving 

S4ch4ng Gebruikers Assistsen4ehonden is geheel aXankelijk van dona4es. In andere jaren 
heeZ de s4ch4ng regelma4g ac4viteiten opgezet om financiën binnen te halen. Maar door 
de COVID-pandemie is alles anders dan anders, is het zoals het is en hebben er dus geen 
ac4viteiten plaatsgevonden en is ac4eve fondsenwerving er totaal bij ingeschoten. Mensen 
hadden andere gedachten en problemen. We hopen dat we in 2022 de ac4viteiten en 
fondsenwerving weer kunnen oppakken! 
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Conclusie  

In het jaar 2021 heeZ S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden veel minder toegangsweige-
ringen ontvangen door de COVID pandemie dan de jaren tot en met 2019. Ook op het ge-
beid van fondsenwerving en ac4viteiten is alles er bij ingeschoten. 
Het posi4eve is dat er veel meer digitale groepsvergaderingen voor de CEN/TC452 Assis-
tance Dogs hebben plaatsgevonden. Een toekoms4ge normering die heel belangrijk is voor 
S4ch4ng GA!  
S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden heeZ goede hoop dat 2022 een veel ac4ever jaar 
gaat worden, waarin assisten4ehondenteams weer ‘gewoon’ op pad kunnen gaan en waar-
in de s4ch4ng hun steentje kan bijdragen. 

Tot ziens, 
Namens het team van S4ch4ng Gebruikers Assisten4ehonden, 

 
Sidney Tetelepta 
Voorzieer 
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