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Begripsbepalingen 

1.1. In dit reglement gelden de definities zoals omschreven in artikel 1 van de sta-

tuten.  

1.2. Bestuurder: landelijk bestuurder, zijnde bestuurder van de Dierenbescher-

ming.   

Handelsnaam 

2. De Dierenbescherming presenteert zich in externe uitingen onder haar statutaire 

naam, genoemd in artikel 2 van de statuten en/of onder haar verkorte handels-

na(a)m(en), zoals deze blijkt uit de kamer van koophandel.  

Toelatingsprocedure leden 

3.1. Bestuurder beslist omtrent de toelating van leden.  

3.2. Als lid van de Dierenbescherming, kunnen, in ieder geval geweigerd worden: 

 a. personen die de (consolidatiekring van de) Dierenbescherming ernstige 

schade hebben toegebracht; 

 b. personen van wie het lidmaatschap de belangen van de (consolidatie-

kring van de) Dierenbescherming ernstig zou kunnen schaden;  

 c. personen die reeds uit het lidmaatschap zijn ontzet of van wie het lid-

maatschap is opgezegd. 

3.3. Een persoon die zich aanmeldt voor het lidmaatschap, wordt geacht zich aan 

te melden als gewoon lid, tenzij bestuurder anders beslist. 

3.4. Besluiten tot toelating van het lidmaatschap worden schriftelijk aan de betrok-

kene bevestigd. Besluiten tot weigering van het lidmaatschap worden per 

aangetekend schrijven aan de betrokkene bevestigd met opgave van rede-

nen. 

3.5. Het lidmaatschap begint met ingang van de dagtekening van de brief waarin 

de toelating schriftelijk wordt bevestigd.  

3.6. Van een besluit tot afwijzing van het lidmaatschap staat de  betrokkene bin-

nen tien dagen na kennisgeving van het besluit beroep open bij de commissie 

van beroep.   
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Leden 

4. De Dierenbescherming onderscheidt de volgende categorieën leden: 

 a.  gewone leden; 

 b. leden van verdienste; 

 c. jeugdleden; 

 d. leden-afdelingen (hierna aan te duiden met: ‘afdelingen’); 

 e. ereleden. 

Gewone leden 

5.1. Gewone leden zijn leden die zich daartoe bij de centrale ledenadministratie 

van de Dierenbescherming overeenkomstig haar statuten en huishoudelijk 

reglement hebben aangemeld en als gewoon lid zijn toegelaten.  

5.2. Gewone leden hebben onder meer de hierna te noemen rechten en verplich-

tingen:  

 a. recht op ontvangst van het tijdschrift van de Dierenbescherming; 

 b. de verplichting om aan de centrale ledenadministratie van de Dieren-

bescherming door te geven of zij per e-mail bereikbaar wensen te zijn; 

 c. de verplichting om wijzigingen in de persoonlijke gegevens onverwijld 

door te geven aan de centrale ledenadministratie van de Dierenbe-

scherming; 

 d. de verplichting tot het tijdig betalen van de contributie; 

 e. het recht om zich kandidaat te stellen als lid voor de ledenraad  van de 

Dierenbescherming; 

 f. het recht om te stemmen tijdens de verkiezingen van leden voor de le-

denraad; 

 g. het recht om voorstellen in te dienen voor de agenda van de ledenraad. 

(dit recht  komt evenwel niet (meer) toe aan leden-afdelingen); 

 h. het recht op toegang tot en spreekrecht tijdens vergaderingen van de 

ledenraad nadat bestuurder daartoe heeft besloten, op schriftelijk ver-

zoek van het betreffende lid, ingediend uiterlijk tien dagen voorafgaand 

aan de datum van betreffende vergadering. Het betreffende lid heeft 

geen stemrecht in de ledenraad. 

5.3. Indien en voor zover nog van toepassing: 

 Gewone leden kunnen tevens lid van een afdeling zijn. Zij hebben de vol-

gende rechten en plichten: 
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5.3a de verplichting tot het naleven van de statuten en de reglementen van de af-

deling en van de Dierenbescherming, alsmede van de besluiten van de orga-

nen van de afdeling en de Dierenbescherming; 

5.3b recht op toegang tot en  spreek- en stemrecht in de algemene ledenvergade-

ring van de afdeling waarvan zij lid zijn; 

5.3c het recht om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie bij de afdeling 

waarvan zij lid zijn. 

5.4. zij die vóór het van kracht worden van dit reglement lid waren van een afde-

ling, die door fusie is opgehouden te bestaan,  zijn automatisch gewoon lid 

van de Dierenbescherming. 

Jeugdleden 

6.1. Jeugdleden zijn leden die zich daartoe bij de centrale ledenadministratie van 

de Dierenbescherming overeenkomstig haar statuten en huishoudelijk re-

glement hebben aangemeld en als jeugdlid zijn toegelaten. Jeugdleden zijn 

minderjarige natuurlijke personen. 

 De wettelijke vertegenwoordiger(s) van het jeugdlid dienen het aanvraagformu-

lier namens de minderjarige te ondertekenen, dan wel ten blijke van toestem-

ming mede te ondertekenen. 

6.2. Jeugdleden kunnen door bestuurder worden toegelaten als gewone leden 

per het einde van het verenigingsjaar waarin het jeugdlidmaatschap eindigt, 

indien het betreffende lid zich door contributiebetaling als gewoon lid aan-

meldt. 

6.3.  Jeugdleden hebben onder meer de hierna te noemen rechten en verplichtin-

gen:  

 a. recht op ontvangst van het tijdschrift van de Dierenbescherming; 

 b. de verplichting om aan de centrale ledenadministratie van de Dieren-

bescherming door te geven of zij per e-mail bereikbaar wensen te zijn; 

 c. de verplichting om wijzigingen in de persoonlijke gegevens onverwijld 

door te geven aan de centrale ledenadministratie van de Dierenbe-

scherming; 

 d. de verplichting tot het tijdig betalen van de contributie; 

 e.  de verplichting tot het naleven van de statuten en de reglementen als-

mede van de besluiten van de Dierenbescherming. 

6.4. Jeugdleden kunnen bovendien niet tot bestuurslid worden benoemd. 
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6.5. Zij die vóór het van kracht worden van dit reglement jeugdlid waren van een 

afdeling, die door fusie is opgehouden te bestaan, zijn automatisch jeugdlid 

van de Dierenbescherming. 

Leden van verdienste 

7.1. Leden van verdienste zijn de personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt 

jegens de Dierenbescherming en op grond daarvan als zodanig op voordracht 

van het bestuur door de ledenraad worden benoemd met een meerderheid van 

drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

7.2. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting contributie te betalen. 

Leden van verdienste hebben verder dezelfde rechten en verplichtingen als 

gewone leden. 

Algemene Leden 

8. Diegenen die ten tijde van het van kracht worden van dit reglement als alge-

meen lid geregistreerd stonden, zijn met ingang van de inwerkingtreding van dit 

reglement automatisch gewoon lid.  

Medewerkers- en  vrijwilligerslidmaatschappen 

9.  Zij die een medewerkers-of vrijwilligerslidmaatschap hebben, hebben, met uit-

zondering van de verplichting contributie te betalen, dezelfde rechten en ver-

plichtingen als gewone leden.  

Leden-afdelingen 

10. Nadere regels over leden-afdelingen zijn opgenomen in het reglement : Re-

glement overgang leden-afdelingen. 

Ereleden/Overgangsrecht 

11. Ten tijde van het tot stand komen van dit reglement bestaande ereleden blij-

ven als zodanig erkend. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als le-

den van verdienste. 

Lid voor het leven 

12. Leden kunnen aangeven dat zij lid voor het leven willen zijn. Deze leden wor-

den ingeschreven als leden voor het leven. Leden voor het leven voldoen 

voor de gehele duur van hun lidmaatschap aan hun verplichting tot het beta-

len van contributie door middel van betaling van een bedrag ineens waarvan 

de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de statuten 

(zie tevens artikel 14 lid 2 en bijlage).  
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Ledenadministratie en incasso contributiegelden 

13.1. De Dierenbescherming houdt centraal een administratie bij, waarin de namen 

en adressen van de leden van de Dierenbescherming  worden bijgehouden. 

De Dierenbescherming draagt centraal zorg voor de incasso van contributie-

gelden van de leden van de Dierenbescherming  

13.2. Doorgaans binnen twee dagen, maar uiterlijk binnen tien dagen nadat zij 

daarvan in kennis is gesteld, verwerkt de centrale ledenadministratie  van de 

Dierenbescherming de mutaties in het ledenbestand. 

13.3. Het lidmaatschap eindigt automatisch door het niet betalen van de contributie 

nadat het lid één keer is aangemaand en vervolgens niet binnen de gestelde 

termijn aan zijn contributieverplichting voldaan heeft. 

Contributie van de leden van de Dierenbescherming  

14.1.  Indien een persoon vóór 1 oktober van enig kalenderjaar lid is geworden is hij 

de volledige contributie over dat kalenderjaar verschuldigd. Indien een per-

soon op of na 1 oktober van enig kalenderjaar lid is geworden is hij de volle-

dige contributie van het daaropvolgende kalenderjaar verschuldigd. 

14.2. De hoogte van de contributies van de leden wordt, conform artikel 7 lid 2 van 

de statuten, door bestuurder na schriftelijke goedkeuring van de raad van toe-

zicht en de ledenraad vastgesteld.  Met betrekking tot de contributie worden 

de groepen en daarbij behorende contributiebedragen onderscheiden zoals 

opgenomen in het overzicht dat als bijlage aan dit reglement is gehecht. 

14.3. De betaling van contributie kan naar keuze van het lid per maand, per kwar-

taal, per halfjaar of per jaar plaatsvinden, tenzij sprake is van het bepaalde in 

artikel 12. 

 De contributie van een gewoon lid komt volledig toe aan de Dierenbescher-

ming. Bestuurder kan een gedeelte van de contributieopbrengsten aan een 

afdeling toekennen, zulks op grond van dringende redenen en wanneer een 

afdeling hierom verzoekt.  

Ledenraad van de Dierenbescherming– stemprocedure/toegang 

15.1. Indien een gewone meerderheid van de ledenraad dit wenst, wordt over za-

ken gestemd. Beslist wordt bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrach-

te stemmen, behoudens de gevallen waarin de wet of de statuten anders be-

palen.  
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 Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen van stemmen worden 

geacht niet te zijn uitgebracht en tellen derhalve niet mee bij de bepaling van 

het aantal geldig uitgebrachte stemmen.  

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en bij hoofdelijke oproeping 

tenzij de technisch voorzitter of een gewone meerderheid van de stemgerech-

tigden een schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijke stemmingen ge-

schieden door middel van ongetekende en gesloten stembriefjes. Bij staking 

van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

15.2. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de technisch voorzitter, dat door 

de ledenraad een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd besluit. 

15.3. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het, in het vorige lid bedoelde, oor-

deel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats 

wanneer een gewone meerderheid van de ledenraad dit verlangt of, indien de 

oorspronkelijke stemming door middel van handopsteking, acclamatie of stil-

zwijgend geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de 

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stem-

ming. 

15.4. Over personen wordt schriftelijk bij toegevouwen briefjes gestemd, behalve 

wanneer tegenkandidaten ontbreken. In dit geval worden de voorgestelde 

kandidaten als gekozen beschouwd. 

15.5. Men wordt gekozen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige 

stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen van stem-

men worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen derhalve niet mee bij de 

bepaling van het geldig aantal uitgebrachte stemmen. Ongeldig is een stem in 

ieder geval, wanneer het stembiljet: 

 a. meer namen bevat dan het aantal plaatsen, waarin moet worden voor-

zien; 

 b. geen persoon duidelijk aanwijst; 

 c. een onverkiesbaar persoon vermeldt. 

15.6. Voor een stemming over personen wordt een stembureau gevormd bestaan-

de uit drie personen, te benoemen door de technisch voorzitter van de leden-

raad. Het stembureau heeft als taak de stemming te organiseren en de uitge-
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brachte stemmen te tellen en daarvan verslag uit te brengen.  

 Het stembureau beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen. 

15.7. Behalve de leden van de ledenraad kunnen ter vergadering in beginsel alleen 

bestuurder, leden van de raad van toezicht, de functionarissen van de Die-

renbescherming het woord voeren. Andere aanwezigen kunnen wel van de 

rondvraag gebruik maken. De technisch voorzitter is bevoegd aan anderen 

dan bovengenoemde personen desgevraagd het woord te verlenen.  

Ledenraad van de Dierenbescherming-taakomschrijving 

16. De ledenraad  heeft binnen de Dierenbescherming tot taak het uitoefenen van 

de haar bij de wet en de statuten toebedeelde benoemings-, goedkeurings- 

en overige rechten. Hierbij besteedt de ledenraad in het bijzonder aandacht 

aan: 

 a. het bewaken en bevorderen van de doelstelling van de Dierenbe-

scherming en dierenwelzijn in het bijzonder waar en wanneer dit moge-

lijk is, al dan niet in samenwerking of in overleg met andere organisa-

ties; 

 b. de vraag of het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten van de 

Dierenbescherming in overeenstemming zijn met de doelstelling van de 

Dierenbescherming; 

 c. het fondsenwervingsbeleid en de doelmatige besteding van de ontvan-

gen middelen; 

 d. het met informatie terzijde staan van bestuurder en de raad van toe-

zicht. 

Vergadering ledenraad -voorzitterschap 

17. Het technisch voorzitterschap van de vergaderingen van de  ledenraad  be-

rust bij de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan ge-

motiveerd besluiten dat een vergadering van de ledenraad geheel of gedeel-

telijk wordt geleid door een andere bij de vergadering aanwezige persoon dan 

de voorzitter van de raad van toezicht. 

Vergadering ledenraad –voorbereiding en agenderen van onderwerpen 
18.1. Voorbereiding van de vergaderingen van de ledenraad gebeurt door de com-

missie voorbereiding ledenraad, waar de dagelijkse voorzitter van de ledenraad 

en twee door de ledenraad aan te wijzen leden van de ledenraad deel van uit-

maken, in afstemming met bestuurder en voorzitter van de raad van toezicht.  
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18.2  Uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering van de ledenraad van de Dieren-

bescherming geeft de dagelijks voorzitter  tijd en plaats van samenkomst van 

de vergadering en van de te behandelen agendapunten aan.  

Vergadering ledenraad  -verkiezing leden ledenraad  

19.  De verkiezing en kandidaatstelling van leden voor de ledenraad is geregeld in 

het reglement kiescommissie. 

Vergadering ledenraad -toegang en spreekrecht 

20.1. Aangezien de ledenraad uit door de leden gekozen leden bestaat, kunnen in 

beginsel alleen bestuurder, leden van de raad van toezicht, leden van de le-

denraad en functionarissen van de Dierenbescherming  de vergadering van 

de ledenraad bijwonen en het woord voeren. Individuele leden  van de Die-

renbescherming hebben dit recht ook maar alleen nadat bestuurder een lid op 

zijn verzoek, ingediend uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de datum van be-

treffende vergadering, de toegang tot de vergadering heeft verleend.  

20.2. Dagelijks voorzitter en bestuurder kunnen, na onderling overleg, leden en 

niet-leden voor het bijwonen van de vergadering van de ledenraad uitnodigen. 

De technisch voorzitter kan hen desgevraagd het woord verlenen. 

20.3. Tijdens de behandeling van een agendapunt kan uitsluitend het woord wor-

den gevraagd voor vragen, opmerkingen of toelichtingen die betrekking heb-

ben op het behandelde agendapunt. 

20.4. Wanneer iemand het woord vraagt vermeldt hij zijn naam, zodat hetgeen 

wordt gezegd ook op de juiste wijze genotuleerd kan worden. Aangezien de 

technisch voorzitter van de vergadering van  de ledenraad verantwoordelijk is 

voor de orde in de vergadering, spreken de leden van de ledenraad via de 

technisch voorzitter en niet tot elkaar. 

20.5. Bestuurder is bevoegd op verzoek van de ledenraad of op eigen initiatief, 

doch in ieder geval na afstemming met de commissie voorbereiding vergade-

ring ledenraad, over te gaan tot een besloten vergadering. In zodanige verga-

dering kunnen behalve bestuurder en de ledenraad, aanwezig zijn één of 

meer van de volgende categorieën : 

 a. leden van de raad van toezicht; 

 b. één of meer functionarissen van de Dierenbescherming; 
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 c. één of meer personen van wie aanwezigheid door bestuurder of leden-

raad gewenst wordt geacht. 

20.6. De besloten vergadering is bevoegd tot het nemen van besluiten, die al dan 

niet ter algemene kennis worden gebracht. 

20.7. Allen die een besloten vergadering bijwonen zijn verplicht tot geheimhouding 

van het daarin behandelde tot het tijdstip waarop bestuurder de geheimhou-

dingsplicht opheft. 

Vergadering van de ledenraad-amendement, motie en voorstel van orde 

21.1. Een amendement is een voorstel tot aanpassing van een geagendeerd on-

derwerp. De aanpassing mag niet zodanig zijn dat er een volledig nieuw on-

derwerp voor in de plaats komt, omdat de te behandelen onderwerpen vooraf 

uit de agenda moeten blijken. De technisch voorzitter bepaalt of dit het geval 

is. Over een amendement wordt altijd gestemd, tenzij niet is voldaan aan het 

bepaalde in lid 4 van dit artikel. 

21.2. Moties verwoorden een standpunt of een gevoel waarmee aan bestuurder 

een signaal wordt afgegeven om met de in de motie vertolkte zienswijze re-

kening te houden. Om te bepalen hoeveel van de aanwezigen het al dan niet 

eens zijn met een motie kan er gestemd worden. Ongeacht de uitslag van de 

stemming is bestuurder vrij om de motie al dan niet in de besluitvorming te 

betrekken.  

21.3. Een voorstel van orde kan men doen met betrekking tot bijvoorbeeld de volg-

orde van de agendapunten of het inlassen van een pauze voor nader beraad. 

Indien de technisch voorzitter het voorstel niet overneemt, kan er over ge-

stemd worden. 

21.4. Een amendement dient schriftelijk en voorzien van een toelichting en motive-

ring te worden ingediend bij bestuurder en de dagelijks voorzitter van de le-

denraad, uiterlijk tien dagen voor de vergadering van de ledenraad. 

21.5. De dagelijks voorzitter en bestuurder zorgen ervoor dat een ingediend amen-

dement zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie dagen voor de  vergadering 

van de ledenraad onder de leden van de ledenraad wordt verspreid. 

21.6  Een motie kan zowel mondeling als schriftelijk en zowel voorafgaand  als tij-

dens de vergadering worden ingediend. Indien indiening schriftelijk vooraf-

gaand aan de vergadering plaatsvindt, wordt de schriftelijke motie voorzien 

van een toelichting bij de technisch en de dagelijks voorzitter ingediend. 
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 Een tijdens de vergadering ingediende motie wordt in beginsel door de tech-

nisch voorzitter in stemming gebracht.   

Vergadering van de ledenraad-besluitvorming 

22.1. Besluiten in de vergadering van de ledenraad kunnen al dan niet met behulp 

van een stemming worden genomen. Alleen als  een gewone meerderheid dit 

wenst wordt er gestemd.  

Het oordeel van de technisch voorzitter is bepalend voor het antwoord op de 

vragen of de ledenraad een besluit heeft genomen en wat de inhoud van dat 

besluit is. 

22.2. Wanneer het oordeel van de technisch voorzitter direct na uitspraak wordt be-

twist kan er op verzoek van ten minste één lid van de ledenraad  (opnieuw) 

worden gestemd mits de oorspronkelijke besluitvorming geschiedde door 

middel van handopsteken, acclamatie (met algemene goedkeuring aangeno-

men) of stilzwijgend. 

22.3. Wanneer er hoofdelijk of schriftelijk was gestemd kan alleen een gewone 

meerderheid een nieuwe stemming verlangen. 

22.4. Alvorens het voorstel (opnieuw) in stemming wordt gebracht, herhaalt de 

technisch voorzitter de formulering van het in stemming te brengen besluit en 

legt het bij voorkeur schriftelijk vast. 

Donateurs 

23.1. Aanmelding als donateur van de Dierenbescherming geschiedt schriftelijk bij de 

centrale ledenadministratie van de Dierenbescherming. 

23.2. Bestuurder draagt zorg voor het bijhouden van een register waarin de na men en 

adressen van de donateurs worden ingeschreven. 

23.3. De donateurs dragen er zorg voor dat hun adressen en wijzigingen daarvan be-

kend zijn bij de centrale ledenadministratie. 

Commissies en adviseurs 

24.1. De leden van de ingevolge artikel 39  van de statuten door bestuurder in te stel-

len commissies worden benoemd voor een bepaalde tijd,  zijn steeds voor een 

bepaalde tijd herbenoembaar en kunnen te allen tijde door bestuurder van hun 

functie ontheven worden. 

24.2. De in het vorige lid bedoelde commissies leggen ten minste eens per jaar ver-

antwoording af aan bestuurder over de sinds hun benoeming dan wel hun vori-
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ge verantwoording verrichte werkzaamheden. 

24.3. In het aan de ledenraad uit te brengen jaarverslag van de Dierenbescherming 

wordt in het kort melding gemaakt van alle commissies die gedurende het ver-

slagjaar in functie waren, alsmede van hun werkzaamheden. 

24.4. Bestuurder heeft  toegang tot de vergaderingen van alle in het eerste lid be-

doelde commissies. Bestuurder heeft in die vergaderingen een adviserende 

stem. 

Accountant 

25.1. De ledenraad benoemt de  accountant van de Dierenbescherming, op (binden-

de) voordracht van de raad van toezicht.  Deze accountant onderzoekt de jaar-

rekening van de Dierenbescherming en brengt van zijn bevindingen verslag uit 

aan bestuurder. 

25.2. Bestuurder is verplicht deze accountant alle gewenste inlichtingen te verschaf-

fen, de kas- en/of bank- en/of girorekeningen te laten controleren en inzage in al-

le boeken en bescheiden te verlenen. 

Publiciteit 

26.1. Bestuurder draagt zorg voor bekendmaking van de statuten en alle reglementen 

op haar website. 

26.2. Kennisgevingen van bestuurder, de raad van toezicht of van de ledenraad  die-

nen op een deugdelijke, voor de belanghebbenden kenbare wijze te worden be-

kendgemaakt, waaronder mede begrepen bekendmaking via de website van de 

Dierenbescherming of via een andere voor belanghebbenden toegankelijke in-

formatiedrager. 

26.3. Publicatie dient ook plaats te vinden via het extranet van de Dierenbescherming 

of op andere voor de consolidatiekring van de Dierenbescherming toegankelijke 

informatiedragers. 

Handhaving en uitlegging van de statuten en reglementen 

27.1. Bestuurder is belast met de handhaving van de bepalingen van de statuten en 

reglementen. 

27.2. Bestuurder is met uitsluiting van enig ander orgaan van de Dierenbescherming 

belast met de uitlegging van de statuten en reglementen, voor zover daarover 

enig verschil van mening mocht bestaan. 

27.3. In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist be-

stuurder. 
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27.4. Er bestaat ten aanzien van het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde de mogelijk-

heid van beroep bij de commissie van beroep. 

Wijzigen of intrekken reglement 

28. Dit reglement kan slechts gewijzigd of ingetrokken worden met inachtneming 

van de regels hieromtrent in de statuten. 

Vrijwaring en vrijtekening 

29.1. De Dierenbescherming stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij be-

stuurder  of lid van de raad van toezicht van de Dierenbescherming is of was, 

als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op 

handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van welke aard 

dan ook, door of namens de Dierenbescherming dan wel door derden inge-

steld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen 

kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dra-

gen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij heeft gehandeld 

op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet 

tegen de belangen van de Dierenbescherming te zijn, en tenzij (en voor zo-

ver) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de rede-

lijkheid en billijkheid. 

29.2. Een schadeloosstelling door de Dierenbescherming bedoeld in het vorige lid 

geschiedt na een vaststelling dat bestuurder of een lid van de raad van toe-

zicht voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in 

het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt door de raad van toezicht. 

29.3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kun-

nen door de Dierenbescherming geheel of gedeeltelijk worden voorgeschoten 

in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens 

besluit van bestuurder met betrekking tot het desbetreffende geval, na ont-

vangst van een schriftelijke toezegging door of namens bestuurder  of het 

desbetreffende lid van de raad van toezicht om dit bedrag geheel of gedeelte-

lijk terug te betalen, als uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij geen recht heeft 

op schadeloosstelling zoals in lid 2 van dit artikel is bepaald. 

29.4.  De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander 

recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou 

kunnen toekomen. 
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Overtredingen, disciplinaire straffen en maatregelen 

Overtredingen 

30. Onverminderd de in de statuten voorkomende  mogelijkheden tot het nemen 

van maatregelen kunnen disciplinaire straffen aan een lid van de Dierenbe-

scherming opgelegd worden wegens: 

 a. overtreding van enige wettelijke verbodsbepaling; 

 b. overtreding van enige bepaling van de statuten of enig reglement van de 

afdelingen, overige gelieerde organisaties of van de Dierenbescherming; 

c. een gedraging in strijd met een besluit van enig orgaan van de Dierenbe-

scherming of van enig orgaan van de afdeling of van een overige gelieerde 

organisatie; 

 d.  opzettelijke benadeling van de afdeling, een andere gelieerde organisatie of 

de Dierenbescherming;  

 e. gedragingen waardoor de orde in de Dierenbescherming of de afdeling of 

een andere gelieerde organisatie wordt aangetast dan wel haar goede 

naam in opspraak wordt gebracht. 

Disciplinaire straffen en maatregelen 

31.1. De disciplinaire straffen en maatregelen die bestuurder  kan opleggen zijn: 

 a. berisping; 

 b. verhaal van kosten; 

 c. het opleggen van boeten, zulks met een maximum van € 1.000,—; 

 d. opzegging van lidmaatschap Dierenbescherming, als bedoeld in artikel 6 

lid 1 sub c van de statuten; 

 e. ontzetting uit lidmaatschap Dierenbescherming, als bedoeld in artikel 6 lid 

1 sub d van de statuten. 

31.2. Bestuurder is bevoegd om disciplinaire straffen en maatregelen openbaar te 

maken, al dan niet met de vermelding van de naam van betrokkene. 

Waarborgen 

32.1. Oplegging van enige disciplinaire straf of maatregel vindt niet plaats dan na het 

horen door bestuurder, althans behoorlijke oproeping daartoe, van de betrokke-

ne, die zich desgewenst door een vertegenwoordiger kan doen bijstaan. 

32.2. Bestuurder stelt de betrokkene schriftelijk van de opgelegde disciplinaire straf of 
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maatregel in kennis onder mededeling dat hij tegen dat besluit beroep kan in-

stellen bij het beroepsorgaan, alsmede van de termijn waarbinnen dit beroep 

moet worden ingesteld. 

32.3. De betrokkene kan tegen een besluit waarbij enige disciplinaire straf of maatre-

gel is opgelegd binnen een termijn van twintig dagen beroep instellen bij het be-

roepsorgaan. 

32.4. Voor het geval het beroepsorgaan het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond 

verklaart, treedt de door het beroepsorgaan gegeven beslissing in de plaats van 

het door bestuurder genomen besluit. 

32.5. Indien de betrokkene tegen het besluit waarbij enige disciplinaire straf of maat-

regel is opgelegd tijdig in beroep komt bij het beroepsorgaan wordt de discipli-

naire straf of maatregel  niet opgeschort, tenzij het beroepsorgaan anders be-

slist. 

Overgangsbepalingen 

33.1. Dit reglement treedt in werking met ingang van: 1 januari 2015, met gelijktijdige 

intrekking van het op dat tijdstip geldende huishoudelijk reglement. 

33.2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het in werking treden 

ervan voorvallen. 

33.3. Dit reglement wordt aangehaald als ”Huishoudelijk reglement van de Dierenbe-

scherming”. 
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Bijlage als bedoeld in artikel 14.2 van het huishoudelijk reglement 

 

a.  lidmaatschap volwassenen (18 jaar of ouder): € 28 per kalenderjaar (gewoon 

lid); 

b.  lidmaatschap 65 jaar of ouder: € 17,50 per kalenderjaar (gewoon lid); 

c.  lidmaatschap huisgenoten: € 10 per kalenderjaar (gewoon lid); 

d.  lidmaatschap bedrijven: € 100 per kalenderjaar (gewoon lid); 

e.  lidmaatschap voor het leven: € 700 eenmalig (gewoon lid); 

f.  lidmaatschap voor het leven 65 jaar of ouder: € 350 eenmalig (gewoon lid); 

g.  jeugdlidmaatschap (jonger dan 18 jaar): € 18 per kalenderjaar (jeugdlid). 

 

Tot de bovengenoemde onderdelen b, c en f behoren uitsluitend personen die reeds 

op 1 januari 2007 daartoe behoorden. Nieuwe personen kunnen niet meer tot een 

van deze groepen toegelaten worden. 

 

Onder huisgenoot wordt verstaan: een natuurlijk persoon met wie een gewoon lid 

(waaronder begrepen lid van verdienste of erelid) gehuwd is dan wel een geregistreerd 

partnerschap voert dan wel met wie hij of zij een gezamenlijke huishouding voert. Hier-

onder wordt ook verstaan de persoon met wie een gemeenschappelijke huishouding 

werd gevoerd, welke samenwoning onvrijwillig werd verbroken, bijvoorbeeld door op-

name in een zorginstelling. 


