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Begripsbepalingen 

1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

 a. Dierenbescherming: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, ge-

vestigd te Den Haag; 

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

 c. Landelijk bestuurder: het bestuur van de Dierenbescherming; 

d. Raad van toezicht: raad van toezicht van de Dierenbescherming; 

 e. Verenigingsbureau: bureau van de Dierenbescherming; 

 f. Statuten: statuten van de Dierenbescherming, laatstelijk gewijzigd bij akte van 

statutenwijziging van 31 december 2014; 

 g. Operationeel manager: functionaris bij de Dierenbescherming onder meer be-

last met het formuleren en implementeren van de strategie van de Dierenbe-

scherming (zie functieprofiel in bijlage); 

 h. Concern controller: functionaris bij de Dierenbescherming die onder meer be-

last is met de vertaling van de visie van de Dierenbescherming in financi-

eel/economisch beleid en verantwoordelijk is voor de onafhankelijke audit in de 

Dierenbescherming (zie functieprofiel in bijlage).  

1.2. Voor het overige gelden de definities zoals omschreven in artikel 1 van de statuten. 

1.3. Overal waar in dit reglement bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm ge-

bruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen be-

doeld. 

Landelijk bestuurder, kandidaatstelling 

2. De raad van toezicht toetst of een kandidaat voldoet aan het functieprofiel voor lande-

lijk bestuurder. Indien een kandidaat niet voldoet aan het functieprofiel wordt hiervan 

schriftelijk, onder opgave van redenen, mededeling gedaan aan de kandidaat. Tegen 

dit besluit staat geen beroep open. 

Taak landelijk bestuurder 

3.1. De landelijk bestuurder draagt er zorg voor dat de ledenraad minimaal twee keer per 

jaar bijeen komt. Voorbereiding van de vergaderingen van de ledenraad gebeurt door de 

commissie voorbereiding ledenraad in afstemming met bestuurder en de voorzitter van de 

raad van toezicht. Tijdens de voorjaarsvergadering van de ledenraad  verantwoordt de 

landelijk bestuurder zich over het beleid dat het in het afgelopen jaar heeft gevoerd. In 

de najaarsvergadering van de ledenraad  legt de landelijk bestuurder een jaarplan en 

een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor aan de ledenraad. 
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3.2.  De landelijk bestuurder waakt er tegen dat tot de (consolidatiekring van de) Dierenbe-

scherming behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang 

hebben bij een besluit, de besluitvorming beïnvloeden. 

Ontstentenis/belet landelijk bestuurder 

4. Bij ontstentenis of belet van de landelijk bestuurder  worden zijn taken waargenomen 

door de operationeel manager. Hiertoe verleent de landelijk bestuurder, na vooraf-

gaande schriftelijke goedkeuring door de raad van toezicht, aan  de operationeel ma-

nager een schriftelijke volmacht. Indien de operationeel manager verhinderd is de ta-

ken van de landelijk bestuurder waar te nemen wordt de waarneming vervuld door de 

manager Dierenbeleid, Hulp & Toezicht. 

Werving, selectie en dienstverband landelijk bestuurder  

5.1. De raad van toezicht stelt, na advies van de remuneratiecommissie, het functieprofiel 

van en de selectieprocedure voor de landelijk bestuurder vast. Het functieprofiel en de 

selectieprocedure kunnen deel uitmaken van het bestuursreglement en bij het ont-

staan van een vacature van landelijk bestuurder zo nodig nader worden ingevuld. 

5.2. De raad van toezicht bepaalt, na advies van de remuneratiecommissie, de rechtsposi-

tie, arbeidsvoorwaarden, en de honorering van de landelijk bestuurder en legt deze 

contractueel vast. 

5.3. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de landelijk 

bestuurder en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voort-

komende aandachtspunten. Op verzoek van de remuneratiecommissie kunnen één of 

meer andere leden van de raad van toezicht bij dit functioneringsgesprek aanwezig 

zijn. 

5.4. De raad van toezicht stelt na advies van de remuneratiecommissie een beoordelings-

procedure vast. De raad van toezicht stelt na advies van de remuneratiecommissie 

voorafgaand aan een beoordelingsprocedure een beoordelingskader vast. Na afloop 

van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de 

raad van toezicht, op advies van de remuneratiecommissie, tot een oordeel gekomen. 

Beloning landelijk bestuurder  

6.1. De landelijk bestuurder maakt zijn bezoldiging in de jaarrekening van de Dierenbe-

scherming zichtbaar en licht deze nader toe in de toelichting op de staat van baten en 

lasten van de jaarrekening overeenkomstig het format zoals vastgesteld in bijlage 14 

"format voor rapportage bezoldiging directie" van het Reglement CBF-keur van het 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Hierbij wordt tevens benoemd op welke 

grondslag de bezoldiging is vastgesteld. De bezoldiging van de landelijk bestuurder  

dient in een redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard 

van de werkzaamheden. 
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6.2. De beloning van de landelijk bestuurder  voldoet aan de Adviesregeling beloning direc-

teuren van goede doelen voor besturen en raden van toezicht van 7 december 2005 

en nadien gewijzigd. 

Beëindiging dienstverband landelijk bestuurder  

7. Bij beëindiging van zijn dienstverband is de landelijk bestuurder verplicht alle in zijn 

bezit zijnde stukken, bescheiden en andere informatiedragers met betrekking tot zijn 

functie onverwijld over te dragen aan de raad van toezicht. 

Taak operationeel manager en concern controller 

8.1. De operationeel manager, zijnde één natuurlijk persoon: 

- fungeert als adjunct-directeur; 

- is mede-verantwoordelijk voor het formuleren en implementeren van de strategie van 

de Dierenbescherming. 

- neemt bij belet of ontstentenis van de landelijk bestuurder de taken waar van de lande-

lijk bestuurder.  

- is manager van de afdeling regiobeleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de vier kerntaken in alle regio’s; 

- stuurt de regiomanagers aan en is voorzitter van het operationeel overleg van regio-

managers; 

- vervult de bestuursfunctie van de de gelieerde stichtingen, zoals bepaald in de model-

statuten gelieerde stichtingen.  

8.2 De concern controller, zijnde één natuurlijk persoon: 

- adviseert en ondersteunt de landelijk bestuurder en de operationeel manager in de 

vertaling van de visie van de Dierenbescherming in financieel-economisch beleid;  

- is verantwoordelijk voor de onafhankelijke audit in de Dierenbescherming en rapporta-

ge naar landelijk bestuurder en raad van toezicht; 

- geeft gevraagd en ongevraagd advies over beheersmaatregelen, strategie en beleid. 

- borgt de inrichting en uitvoering van de controll-taken binnen de Dierenbescherming 

en de aan haar gelieerde organisaties. 

8.3. Een specifieke omschrijving van hun taken is opgenomen in het functieprofiel zoals als 

bijlagen gehecht aan dit reglement. Voorafgaand aan het vaststellen of wijzigen van 

een functieprofiel verzamelt de landelijk bestuurder  de nodige kennis over de relevan-

te feiten en de af te wegen belangen. 

8.4. De landelijk bestuurder verleent de concern controller en de operationeel manager 

schriftelijk een bijzondere volmacht voor het verrichten van rechtshandelingen namens 

de Dierenbescherming  

Werving, selectie en dienstverband operationeel manager en concern controller 

9.1. Besluiten van de landelijk bestuurder tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten met 

de operationeel manager en de concern controller behoeven de voorafgaande schrifte-
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lijke goedkeuring van de raad van toezicht. 

9.2. De landelijk bestuurder legt de arbeidsvoorwaarden, waaronder de beloning, van de 

operationeel manager en de concern controller vast in een schriftelijke arbeidsover-

eenkomst. 

Nevenfuncties operationeel manager en concern controller 

10 De operationeel manager en de concern controller melden elke nevenfunctie aan de 

landelijk bestuurder. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbe-

taalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het af-

breuk kan doen aan het functioneren voor de Dierenbescherming of die anderszins 

strijdig kan zijn met de (consolidatiekring van de) Dierenbescherming, behoeven de 

operationeel manager en de concern controller de goedkeuring van de landelijk be-

stuurder. 

Schorsing operationeel manager en concern controller 

11.1. De landelijk bestuurder heeft het recht de operationeel manager en de concern con-

troller te schorsen op grond van het feit dat deze iets doet of nalaat in strijd met de be-

palingen van de wet of de statuten, de goede naam van de Dierenbescherming of één 

van haar  gelieerde organisaties in diskrediet brengt dan wel zich schuldig maakt aan 

wanbeheer. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten spoedigste schrifte-

lijk medegedeeld of bevestigd. Tegen het statutaire besluit tot schorsing staat geen be-

roepsmogelijkheid open. 

11.2. Een schorsing die niet binnen zestig dagen wordt gevolgd door een beeindiging van 

het dienstverband, eindigt door het verloop van die termijn. Een geschorste operatio-

neel manager en concern controller verliest gedurende de tijd van zijn schorsing zijn 

rechten als operationeel manager en concern controller, maar blijft wel onderworpen 

aan de op hem rustende verplichtingen. 

11.3. Alvorens de landelijk bestuurder  rechtsgeldig tot  schorsing besluit, dient de operatio-

neel manager en/of de concern controller in de gelegenheid te worden gesteld zich te 

verantwoorden. 

11.4  Een schorsing of op non actiefstelling van de operationeel manager heeft automatisch 

tot gevolg dat de operationeel manager geschorst is als bestuurder van de stichting. 

Dit geldt eveneens als de bestuurder van de stichting wordt geschorst: alsdan is hij 

eveneens geschorst of op non-actief gesteld als werknemer van de Dierenbescher-

ming. 

Beëindiging dienstverband operationeel manager en concern controller  

12.1. De landelijk bestuurder kan, na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad 

van toezicht, besluiten tot beëindiging van het dienstverband van de operationeel ma-

nager en/of concern controller.   De landelijk bestuurder informeert betreffende func-

tionaris in een te beleggen vergadering waarbij hij  aanwezig is of waartoe hij tenmin-
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ste deugdelijk is opgeroepen,  hij van het voornemen tot beëindiging van zijn dienst-

verband en van de aan dit voornemen ten grondslag liggende motivatie, in kennis 

wordt gesteld. 

12.2. In geval van  beëindiging van  dienstverband zijn de operationeel manager en de con-

cern controller verplicht alle in zijn bezit zijnde stukken, bescheiden en andere informa-

tiedragers met betrekking tot de functie onverwijld over te dragen aan de landelijk be-

stuurder.  

Evaluatie functioneren landelijk bestuurder 

13 Minimaal eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden 

waarin het functioneren van de landelijk bestuurder wordt geëvalueerd. Hierbij wordt 

tevens de relatie tussen de landelijk bestuurder en de raad van toezicht besproken. 

Informatievoorziening 

14.1. De landelijk bestuurder en de raad van toezicht zijn jegens elkaar tot verantwoording 

en overleg verplicht.  

14.2. De landelijk bestuurder is in ieder geval verplicht de raad van toezicht op de hoogte te 

houden van: 

 a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Die-

renbescherming, uitgesplitst naar de vier kerntaken en fondsenwerving; 

 b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waar-

van de landelijk bestuurder de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft; 

 c. problemen en conflicten van enige betekenis voor de Dierenbescherming, al 

dan niet in relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners; 

 d. dreigende, potentiële en lopende gerechtelijke procedures; 

 e. kwesties waarvan verwacht kan worden dat ze in de publiciteit komen; 

 f. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daar-

aan verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan en de fondsen-

werving; 

 g. zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder 

de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Die-

renbescherming; 

 h. het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap; 

 i. de realisering van het jaarplan en de begroting. 

14.3  De landelijk bestuurder is eindverantwoordelijk voor rapportages aan de raad van toe-

zicht over gelieerde stichtingen en landelijke vereniging.   

Kostenvergoedingen, nevenfuncties 

15.1. De landelijk bestuurder verantwoordt zich publiekelijk over zijn kostendeclaraties in het 

jaarverslag van de Dierenbescherming. 

15.2. Een overzicht van alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de landelijk bestuur-
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der  wordt bijgehouden  en wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de Dierenbe-

scherming. 

15.3. Indien een nevenfunctie van de landelijk bestuurder  onlosmakelijk verbonden is met 

zijn functie bij de Dierenbescherming, dienen eventuele neveninkomsten ten goede te 

komen aan de Dierenbescherming. De raad van toezicht kan de totale omvang daar-

van maximeren. 

Commissies en adviseurs 

16.1. De leden van de ingevolge artikel 39 van de statuten door de landelijk bestuurder in te 

stellen commissies worden benoemd voor een door de landelijk bestuurder bepaalde 

tijd, zijn steeds voor een bepaalde tijd herbenoembaar en kunnen te allen tijde door de 

landelijk bestuurder van hun functie ontheven worden. Ten aanzien van de zittingster-

mijn van leden van de kiescommissie geldt hetgeen is bepaald in artikel 2 reglement 

kiescommissie. 

16.2. De in het vorige lid bedoelde commissies leggen ten minste eens per jaar verantwoor-

ding af aan de landelijk bestuurder over de sinds hun benoeming dan wel hun vorige 

verantwoording verrichte werkzaamheden. 

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

in het kort melding gemaakt van alle commissies die gedurende het verslagjaar in 

functie waren, alsmede van hun werkzaamheden. 

16.4. De landelijk bestuurder heeft toegang tot de vergaderingen van alle in het eerste lid 

bedoelde commissies. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem. 

Publiciteit 

17.1. De landelijk bestuurder draagt zorg voor bekendmaking van de statuten en alle regle-

menten op haar website. 

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

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

gemaakt, waaronder mede begrepen bekendmaking via de website van de Dierenbe-

scherming en het extranet van de Dierenbescherming of via een andere voor belang-

hebbenden toegankelijke informatiedrager. 

Geheimhoudingsplicht 

18. De landelijk bestuurder zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de 

uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschou-

wen als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na aftreden. 

Handhaving en uitlegging van de statuten en reglementen 

19.1. De landelijk bestuurder is belast met de handhaving van de bepalingen van de statu-

ten en reglementen. 

19.2. De landelijk bestuurder is met uitsluiting van enig ander orgaan van de Dierenbe-

scherming belast met de uitlegging van de statuten en reglementen, voor zover daar-
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over enig verschil van mening mocht bestaan. 

19.3. Er bestaat ten aanzien van het in lid 2 van dit artikel bepaalde de mogelijkheid van be-

roep bij de commissie van beroep. 

Wijzigen of intrekken reglement 

20. Dit reglement kan slechts gewijzigd of ingetrokken worden met inachtneming van de 

regels hieromtrent in de statuten. 

Overgangsbepalingen 

21.1. Dit reglement treedt in werking met ingang van: 1 januari 2015 met gelijktijdige intrek-

king van het op dat tijdstip geldende bestuursreglement. 

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

voorvallen. 

21.3. Dit reglement wordt aangehaald als ”Bestuursreglement van de Dierenbescherming”. 


