
Reglement kiescommissie Dierenbescherming 

 

Definities 

1. In dit reglement wordt verstaan onder:  

a.    Leden van de ledenraad: de door en uit de leden gekozen leden voor de 

ledenraad, hierna te noemen: leden van de ledenraad,  bedoeld in artikel 25 

van de statuten, die stemgerechtigd zijn in de ledenraad; 

b.  Bestuur en bestuurder: het bestuur van de Dierenbescherming; 

c. Landelijk bestuurder: het bestuur van de Dierenbescherming;  

d.  Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de 

Dierenbescherming; 

e.  Kiescommissie: de commissie als bedoeld in artikel 35 van de statuten, die 

de verkiezing van de leden voor de ledenraad begeleidt; 

f.  Ledenraad: de door en uit de leden gekozen leden van de ledenraad van de 

Dierenbescherming; 

g.  Statuten: de statuten van de Dierenbescherming; 

h.  Dierenbescherming: de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging: 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. 

Taak & samenstelling    

2.1. De kiescommissie is een vaste commissie van de ledenraad. 

2.2. De commissie bestaat uit drie leden, die door de ledenraad worden benoemd.  

2.3.  De benoeming geschiedt in beginsel uit de leden van de Dierenbescherming. 

Indien daar behoefte aan bestaat kunnen ook niet-leden van de 

Dierenbescherming worden benoemd.  

2.4. Eén lid van de kiescommissie is lid van de ledenraad.   

2.5. Het lidmaatschap van de kiescommissie is onverenigbaar met de overige in 

artikel 25 van de statuten genoemde functies. Voor het lid van de 

kiescommissie zijnde lid van de ledenraad verstrijkt het lidmaatschap van de 

kiescommissie van rechtswege met ingang van de datum waarop zijn 

lidmaatschap van de ledenraad eindigt. Dit betekent dat een lidmaatschap 

van de kiescommissie ten hoogste 9 jaar kan bedragen.  

Benoeming, schorsing en ontslag 

3.1. Leden van de kiescommissie worden benoemd door de ledenraad.  



3.2. De leden van de kiescommissie worden benoemd voor een periode van ten 

hoogste drie jaar. De leden van de kiescommissie treden af volgens een 

door de ledenraad op te stellen rooster van aftreden. De leden van de 

kiescommissie kunnen, al dan niet aansluitend, doch ten hoogste twee maal 

worden herbenoemd, wederom voor een termijn van ten hoogste drie jaar. 

Voor herbenoeming gelden dezelfde regels als voor initiële benoeming. 

3.3. Een lid van de kiescommissie defungeert door: 

a. overlijden; 

b. vrijwillig aftreden (bedanken); 

c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

d. ontslag verleend door de ledenraad of door de landelijk bestuurder;  

e. einde van de zittingstermijn als lid voor de ledenraad, indien deze niet 

gevolgd wordt door een aansluitende herverkiezing. 

3.4. De ledenraad of de landelijk bestuurder (indien hij dat naar zijn oordeel 

noodzakelijk  acht vanwege zwaarwegende belangen van de (consolidatiekring 

van de) Dierenbescherming, na schriftelijke goedkeuring van de raad van 

toezicht) kan besluiten een lid van de kiescommissie te ontslaan wegens 

onder meer: 

a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; 

b.  onverenigbaarheid van functies of belangen; 

 c.  wijzigingen van de omstandigheden of andere redenen op grond 

waarvan handhaving als lid  van de kiescommissie redelijkerwijs niet 

van de Dierenbescherming kan worden verlangd. 

3.5.  De ledenraad (of de landelijk bestuurder indien hij dat naar zijn oordeel 

noodzakelijk  acht vanwege zwaarwegende belangen van de (consolidatiekring 

van de) Dierenbescherming, na schriftelijke goedkeuring van de raad van 

toezicht), kan een lid van de kiescommissie schorsen wegens één van de in 

het voorgaande lid bedoelde gronden. De schorsing vervalt van rechtswege 

indien niet binnen drie maanden na de schorsing wordt overgegaan tot 

ontslag. 

3.6  De eerste leden van de kiescommissie worden benoemd door de algemene 

vergadering van de Dierenbescherming.  

 

 



Taken bevoegdheden kiescommissie en bestuur 

4.1. De kiescommissie heeft, onder verantwoordelijkheid van de ledenraad en in 

overleg met de landelijk bestuurder, tot taak de voorbereiding en organisatie 

van de verkiezingen van de leden voor de ledenraad.   

4.2. De landelijk bestuurder draagt zorg voor het secretariaat van de 

kiescommissie. 

4.3.  Op verzoek kan de landelijk bestuurder de kiescommissie bij de uitvoering 

van haar taken ondersteunen. 

4.4. De kiescommissie stelt, na schriftelijke goedkeuring van de landelijk 

bestuurder, een profielschets op voor de kandidaat-leden voor de ledenraad 

alsook voor de door de leden van de ledenraad te kiezen dagelijks voorzitter 

van de ledenraad.  

Procedure kandidaatstelling leden voor de ledenraad  

5.1. De kiescommissie roept de leden, door plaatsing van een oproep op de 

officiële website van de Dierenbescherming en het officiële ledenblad van de 

Dierenbescherming, op tot kandidaatstelling. Periode en plaats van 

kandidaatstelling wordt door de kiescommissie vastgesteld en ten minste vier 

weken voor aanvang van deze periode bekend gemaakt. 

5.2. De kandidaatstelling geschiedt door de inlevering bij de kiescommissie van 

een verklaring van de kiesgerechtigde dat hij plaats wil nemen als lid in de 

ledenraad en van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). 

5.3. De kiescommissie onderzoekt de kandidaatstelling(en) en beoordeelt of 

kandidaten voldoen aan de vastgestelde profielschets en aan de in artikel 25 

van de statuten gestelde eisen. Een lidmaatschap van de ledenraad is 

onverenigbaar met de overige in artikel 25 van de statuten genoemde 

functies. 

5.4.  De kiescommissie beslist over de kandidaatstelling. Kandidaten worden 

geïnformeerd over het besluit betreffende hun kandidaatstelling. Tegen het 

besluit van de kiescommissie is geen beroep mogelijk. 

Kandidaatstelling en verkiezing  

6.1. In artikel 25 leden 10 tot en met 15 van de statuten is de 

verkiezingsprocedure beschreven.   

6.2. De kiescommissie brengt de naam van de kandidaat of kandidaten ter kennis 

van stemgerechtigde leden door plaatsing van de kandidaten op een 



landelijke en een provinciale kieslijst. De kieslijsten, zijnde de lijsten met 

verkiesbare personen, worden op de officiële website van de 

Dierenbescherming geplaatst. Tevens wordt de kieslijsten samen met de 

stembiljetten per post en eventueel aanvullend per email aan alle 

stemgerechtigde leden gestuurd.  

6.3. Alleen stemgerechtigde leden die niet zijn geschorst kunnen deelnemen aan 

de verkiezing van leden voor de ledenraad Er kan schriftelijk, langs 

elektronische weg (email) of via een elektronisch communicatiemiddel 

(internet) worden deelgenomen aan de verkiezing van leden voor de 

ledenraad, een en ander te bepalen door de kiescommissie. Daartoe is ten 

minste vereist dat het stemgerechtigde lid via voormelde 

communicatiekanalen kan worden geïdentificeerd. 

6.4. Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht om inzake de verkiezing van leden 

voor de ledenraad twee stemmen uit te brengen. Daarbij wordt één stem 

uitgebracht op een provinciale kandidaat (van de provinciale kandidatenlijst) 

en één stem uitgebracht op een landelijke kandidaat (van de landelijke 

kandidatenlijst).  

6.5. Zowel voor de landelijke als voor de provinciale kandidaten geldt dat de 

kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, de eerste vacature 

betreffende lid voor de ledenraad vervult. De kandidaat op wie daarna de 

meeste stemmen zijn uitgebracht, vervult, indien van toepassing, de tweede 

vacature betreffende lid voor de ledenraad enzovoorts. 

6.6. Kandidaten kunnen zich schriftelijk of , langs elektronische weg presenteren 

aan de leden. Hierover dienen zij tevoren overleg te voeren met de 

kiescommissie. 

Stemming  - vorm en tijdstip van stemming 

7.1. De stemming geschiedt in de door de kiescommissie bepaalde stemperiode. 

7.2. Het uitbrengen van de stem geschiedt op de door de kiescommissie te 

bepalen wijze(n). 

7.3. De kiescommissie ziet toe op de correctheid en veiligheid van de wijze van 

stemming. 

Uitslag verkiezingen 

8. De uitslag van de stemming wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht 

van de stemgerechtigde leden en de verkozen leden van de ledenraad.   

  



Wijzigingen  

9.  Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de ledenraad na 

schriftelijke goedkeuring van de landelijk bestuurder. 

 


