
 

Dierenbescherming 

Klachten- en geschillenreglement 

 

 

Begripsbepalingen 

1.1 In dit reglement hebben de beschreven begrippen de volgende   

 betekenis: 

a. De Dierenbescherming: de te ’s-Gravenhage gevestigde Nederlandse 

Vereniging tot Bescherming van Dieren, alsmede de rechtspersonen 

ten aanzien waarvan sprake is van consolidatie met de 

Dierenbescherming zoals bedoeld in de Richtlijn 650 

Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving;  

b. Klacht: uiting van onvrede van een klant over het handelen of  nalaten 

van de Dierenbescherming waarbij de klager impliciet of expliciet een 

oplossing of verbetering verwacht; 

c. Klant: persoon of organisatie die een product of dienst van de 

Dierenbescherming afneemt in de breedste zin van het woord; 

d. Klager: degene die een klacht indient; 

e. Betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking 

heeft; 

f. Geschil: meningsverschil tussen rechtspersonen van de 

Dierenbescherming, organen van rechtspersonen van de 

Dierenbescherming, leden of donateurs van de Dierenbescherming 

over de inhoud en naleving van hun rechten en verplichtingen. 

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

statuten waarbij in ieder geval relevant voor dit reglement zijn: 

a. Beroepsorgaan: de commissie van beroep van de Dierenbescherming; 

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

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

d. Dag: een dag is een werkdag, zijnde maandag tot en met vrijdag met 

uitzondering van de algemene erkende feestdagen.  



 

1.3  Overal waar in dit reglement bij de aanduiding van personen de mannelijke 

vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen 

als mannen bedoeld. 

Onpartijdige behandeling 

2 Personen die een klacht of geschil behandelen, vervullen hun taak 

onpartijdig en zonder vooringenomenheid. 

Geheimhoudingsplicht 

3.1 Een ieder die is betrokken bij de behandeling van een klacht of geschil en 

daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke 

karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot 

geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk 

voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot 

mededeling voortvloeit. 

3.2 De geheimhoudingsplicht blijft te allen tijde voortbestaan, ook na het 

eindigen van enige betrokkenheid van een persoon bij de klager of een partij 

in een geschil. 

3.3 Overtreding van deze geheimhoudingsplicht kan leiden tot het nemen van 

rechtsmaatregelen jegens de overtreder, waaronder in ieder geval, maar 

niet uitsluitend, begrepen: 

a. ontzetting uit het lidmaatschap van de Dierenbescherming;  

b. schorsing of ontslag als bestuurder van de Dierenbescherming; 

c. schorsing van of ontslag uit het dienstverband bij de 

Dierenbescherming. 

Bijstand en vertegenwoordiging 

4.1 Klager, betrokkene en partijen in een geschil kunnen zich door een 

gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen. 

4.2 Van een gemachtigde kan een schriftelijke machtiging worden verlangd. 

4.3 Bijstand of vertegenwoordiging door een persoon, tegen wie ernstige 

bezwaren bestaan, kan worden geweigerd. 

4.4 Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten.  

Informele afhandeling 

5.1 In iedere fase van de behandeling van een klacht of geschil wordt nagegaan 

of klager of partijen bij een geschil door middel van een informele 



 

afhandeling tevreden gesteld kunnen worden dan wel een schikking kan 

worden bereikt. 

5.2 Zodra naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is 

gekomen of een schikking tussen partijen in een geschil is bereikt, vervalt 

de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement. Het oordeel dat 

een klacht of geschil informeel naar tevredenheid is afgehandeld staat ter 

uitsluitende beoordeling aan klager respectievelijk partijen in een geschil. 

5.3 Indien een klacht of geschil informeel naar tevredenheid is afgehandeld 

ontvangt de klager en betrokkene of de partijen in het geschil in dat geval 

een schriftelijke kennisgeving van de afsluiting van de procedure. 

Klachtrecht 

6.1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de Dierenbescherming 

zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft 

gedragen, bij de bestuurder een schriftelijke klacht in te dienen. 

6.2 De bestuurder kan één of meer medewerkers van de Dierenbescherming 

machtigen om namens hem de schriftelijke klachten te behandelen en 

daarover namens hem te beslissen en stukken te ondertekenen. 

6.3 Iedere entiteit van de Dierenbescherming voor zich draagt zorg voor een 

behoorlijke behandeling van mondelinge klachten. 

Schriftelijke klachten 

7.1 Een schriftelijke klacht moet worden ondertekend en ten minste bevatten: 

a. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres van de 

indiener; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en 

het tijdstip van de gedraging. 

7.2 Schriftelijke klachten, die niet gedagtekend zijn, worden geacht 

gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst. 

7.3 Indien de schriftelijke klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling 

voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener 

zorg te dragen voor een vertaling. 

7.4 Indien de klager minderjarig is, respectievelijk onder curatele is gesteld, 

moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder 

of voogd, respectievelijk de curator. 



 

Ontvangstbevestiging; door- en toezending en administratie 

8.1 Alle entiteiten van de Dierenbescherming zenden door hen ontvangen 

schriftelijke klachten onverwijld door aan de bestuurder, vergezeld van alle 

informatie over de gedragingen waarop de klacht betrekking heeft, onder 

gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener. 

8.2 De bestuurder bevestigt de ontvangst van de schriftelijke klacht schriftelijk 

aan de klager onder mededeling van de datum van ontvangst van de 

schriftelijke klacht en onder vermelding van de vindplaats van dit reglement 

op de website van de Dierenbescherming. 

8.3 De bestuurder zendt een schriftelijke klacht tot behandeling waarvan 

kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie door 

onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener. 

8.4 De bestuurder zendt een schriftelijke klacht die niet voor hem bestemd is en 

die ook niet wordt doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug naar de 

indiener. 

8.5 De bestuurder zendt de betrokkene een afschrift van de schriftelijke klacht 

en de daarbij meegezonden stukken. 

8.6 De bestuurder registreert en administreert binnengekomen schriftelijke 

klachten en zorgt voor een goede voortgangscontrole.  

Geen verplichting tot klachtbehandeling 

9.1   De bestuurder is niet verplicht de klacht te behandelen indien: 

a. de  klager geen klant is; 

b. zij niet voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 7; 

c. zij betrekking heeft op een gedraging waarover door de klager reeds 

eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement 

of een eerder reglement is afgedaan; 

d. zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor 

indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; 

e. zij betrekking heeft op een gedraging waartegen door de klager 

bezwaar of beroep kan of kon worden ingesteld; 

f. zij betrekking heeft op een gedraging die door de klager aan het 

oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is, dan wel 

onderworpen is geweest; 



 

g. zij betrekking heeft op een gedraging waarover een bestuursrechtelijk 

onderzoek of  bestuursrechtelijke sanctionering gaande is of een 

strafrechtelijk opsporingsonderzoek of strafrechtelijke vervolging 

gaande is. 

9.2 De bestuurder is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang 

van de klager of de gedragingen overduidelijk van ondergeschikte aard zijn. 

9.3 Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de bestuurder de 

klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twintig dagen na ontvangst 

van de schriftelijke klacht schriftelijk in kennis. Tegen dit besluit staat geen 

hoger beroep open.  

Gelegenheid tot hoor en wederhoor 

10.1 Indien de bestuurder dit nodig acht stelt het de klager en de betrokkene in 

de gelegenheid te worden gehoord. 

10.2 Van het horen van de klager of de betrokkene kan in ieder geval worden 

afgezien indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, indien de 

klacht overduidelijk ongegrond is dan wel indien de klager of betrokkene 

heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden 

gehoord. 

10.3 Van het horen wordt een verslag gemaakt. 

Behandeling en beslissing 

11.1 De bestuurder handelt de klacht binnen dertig dagen na de ontvangst van 

schriftelijke klacht af. 

11.2 De bestuurder kan de behandeling voor een redelijke termijn uitstellen. Van 

het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de 

betrokkene. 

11.3 De termijn voor de afhandeling van een klacht kan worden opgeschort met 

ingang van de dag waarop de klager schriftelijk is verzocht zijn klacht aan te 

vullen, tot de dag waarop de klacht is aangevuld of de daarvoor gestelde 

termijn ongebruikt is verstreken. 

11.4 Indien de op grond van lid 3 gestelde termijn ongebruikt is verstreken of als 

de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor het in behandeling nemen 

van de klacht is het bepaalde in artikel 9 lid 3 van dit reglement van 

overeenkomstige toepassing. 



 

 

Afdoening 

12 De bestuurder stelt de klager en de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd in 

kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van 

de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. 

 Indien vervolgens nog een verzoek om onderzoek kan worden ingediend bij 

de commissie van beroep, wordt daarvan bij de kennisgeving melding 

gemaakt. 

Schakelbepaling 

13.1 Het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 12 is van overeenkomstige 

toepassing op entiteiten van de Dierenbescherming die, na goedkeuring van 

de bestuurder en de raad van toezicht, hun klachtafhandeling hebben 

ondergebracht in een commissie. 

13.2 Commissies als bedoeld in lid 1 dienen te zijn ingericht overeenkomstig het 

modelreglement, opgenomen als bijlage van dit reglement.  

Taken commissie van beroep 

14.1 De commissie van beroep heeft als taken: 

a. het in hoger beroep beslissen over schriftelijke klachten die in de interne 

klachtbehandeling niet naar tevredenheid van klager of betrokkene zijn 

afgehandeld alsmede schriftelijke klachten over de wijze van interne 

klachtenafhandeling; 

b. het als beroepsorgaan in enige instantie naar billijkheid beslissen in alle 

gevallen, waarin uit hoofde van de statuten van een entiteit van de 

Dierenbescherming haar beslissing wordt gevraagd; 

c. het in enige instantie bemiddelen in geschillen binnen en tussen 

entiteiten van de Dierenbescherming alsmede het adviseren van de 

raad van toezicht over de beslechting van geschillen. 

14.2 De commissie van beroep is niet bevoegd in klachten of geschillen die ten 

dele of geheel arbeidsrechtelijk van aard zijn. 

14.3 Beslissingen van de commissie van beroep worden schriftelijk en 

gemotiveerd genomen. Deze beslissingen zijn bindend en niet aantastbaar. 

14.4 Adviezen van de commissie van beroep over geschillen worden schriftelijk 

en gemotiveerd uitgebracht en bevatten een verslag van het horen. Deze 



 

adviezen zijn niet bindend. Beslissingen van de raad van toezicht over 

geschillen zijn bindend. 

14.5 De bestuurder kan de commissie van beroep uitsluitend algemene, niet-

inhoudelijke aanwijzingen geven. 

Samenstelling commissie van beroep 

15.1 De commissie van beroep bestaat uit drie leden en ten minste één 

plaatsvervangend lid, allen natuurlijke personen. De voorzitter wordt door de 

ledenraad op voordracht van de bestuurder in functie benoemd. De overige 

(plaatsvervangende) leden wijzen uit hun midden een (plaatsvervangende) 

vice-voorzitter en (plaatsvervangende) secretaris aan. 

15.2 Minimaal één lid en minimaal één plaatsvervangend lid van de commissie 

van beroep hebben een academische opleiding Nederlands recht, 

afstudeerrichting civiel recht, staats- en bestuursrecht dan wel notarieel 

recht met succes afgerond. 

15.3 De (plaatsvervangende) leden van de commissie van beroep zijn onpartijdig 

en onafhankelijk. Zij hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden 

met klager, Betrokkene of partijen in een geschil en hebben deze in het 

verleden ook niet gehad. Zij hebben geen rechtstreeks of zijdelings belang 

bij de uitkomst van een procedure. 

15.4 (Plaatsvervangend) Lid van de commissie van beroep kunnen niet zijn 

personen – en hun bloed- en aanverwanten tot in de derde graad – die: 

a. bestuurder, toezichthouder of werknemer zijn van de 

Dierenbescherming. Tevens mogen zij geen, op welke wijze dan ook, 

zakelijke banden met de Dierenbescherming hebben; 

b. bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn 

van: 

i. een entiteit waarmee de Dierenbescherming op structurele wijze 

op geld waardeerbare rechtshandelingen verrichten; 

ii. een entiteit waaraan de Dierenbescherming conform haar statutaire 

doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of 

onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; 

c. nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben met een ander 

(plaatsvervangend) lid van de commissie van beroep, waaronder 

begrepen, maar niet beperkt tot, huwelijk, geregistreerd partnerschap, 



 

ongehuwd samenwonen en bloed- en aanverwantschap tot in de derde 

graad; 

d. een zodanige andere functie bekleden dat het (plaatsvervangend) 

lidmaatschap van de commissie van beroep kan leiden tot 

onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met de 

belangen van (de consolidatiekring van) de Dierenbescherming dan wel 

tot ongewenste verstrengeling van belangen. 

15.5 Een (plaatsvervangend) lid van de commissie van beroep ten aanzien 

waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 3 of 4 van dit artikel 

voordoet, dient de bestuurder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De 

bestuurder informeert hieromtrent op de eerstvolgende vergadering de raad 

van toezicht en de ledenraad. 

15.6 Elk (plaatsvervangend) lid van de commissie van beroep dient elke 

nevenfunctie te melden aan de ledenraad. Voor het aanvaarden of 

continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan 

zijn met de belangen van (de consolidatiekring van) de Dierenbescherming, 

behoeft het (plaatsvervangend) lid van de commissie van beroep de 

goedkeuring van de ledenraad. Besluiten van de ledenraad als bedoeld in 

de vorige volzin worden genomen op voorstel van de bestuurder. 

15.7 (Plaatsvervangende) leden van de commissie van beroep genieten als 

zodanig geen enkele bezoldiging. Wel zijn zij gerechtigd de door hen in 

verband met werkzaamheden voor de commissie van beroep in redelijkheid 

gemaakte reis-, verblijfs- en andere kosten alsmede niet bovenmatige 

vacatiegelden te declareren een en ander binnen door de bestuurder vast te 

stellen regels en maxima. 

Benoeming, schorsing en ontslag leden commissie van beroep 

16.1 De (plaatsvervangende) leden van de commissie van beroep worden voor 

een periode van maximaal vijf achtereenvolgende jaren door de ledenraad 

op voordracht van de bestuurder benoemd. Voordrachten van de bestuurder 

als bedoeld in de vorige zin behoeven de schriftelijke goedkeuring van de 

raad van toezicht. Na afloop van een benoemingsperiode kunnen de 

(plaatsvervangende) leden van de commissie van beroep zich éénmaal 

herkiesbaar stellen. De (plaatsvervangende) leden van de commissie van 



 

beroep treden af volgens een door de commissie van beroep op te stellen 

rooster van aftreden. 

16.2 Ten aanzien van de personen die ten tijde van het tot stand komen van het 

onderhavige reglement (plaatsvervangend) lid zijn van de commissie van 

beroep geldt het volgende: De jaren dat een persoon (plaatsvervangend) lid 

was van de commissie van beroep of een rechtsvoorganger voorafgaand 

aan de dag van het tot stand komen van dit reglement, te weten 26 juni 

2012, tellen mee bij de maximale termijn van tien (10) jaren dat een persoon 

(plaatsvervangend) lid kan zijn van de commissie van beroep. 

16.3 Ten tijde van het tot stand komen van het onderhavige reglement lopende 

zittingstermijnen van (plaatsvervangende) leden van de commissie van 

beroep worden evenwel gerespecteerd. 

16.4 Een (plaatsvervangend) lid van de commissie van beroep defungeert door: 

a. overlijden; 

b. vrijwillig aftreden (bedanken); 

c. verlies van het vrij beheer over zijn vermogen; 

d. ontslag verleend door de ledenraad 

e. einde van de benoemingstermijn, indien deze niet gevolgd wordt door 

een aansluitende herbenoeming. 

16.5 De ledenraad  kan besluiten een (plaatsvervangend) lid van de commissie 

van beroep 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 (plaatsvervangend) lid van de commissie van 

beroep redelijkerwijs niet van de Dierenbescherming kan worden 

verlangd. 

16.6 De ledenraad  kan een (plaatsvervangend) lid van de commissie van beroep 

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. 

Vergaderingen, verslaglegging en secretariaat commissie van beroep 

17.1 De commissie van beroep vergadert ten minste éénmaal per jaar en wel 

voor 31 januari en voorts zo vaak als de (plaatsvervangend) voorzitter of ten 



 

minste twee (plaatsvervangende) leden dat noodzakelijk achten. Op de 

vergadering, te houden voor 31 januari, stelt de commissie van beroep haar 

jaarverslag vast. 

17.2 De vergaderingen worden geleid door de (plaatsvervangend) voorzitter; bij 

diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

17.3 Van hetgeen besproken is in een vergadering worden door of namens de 

(plaatsvervangend) secretaris notulen opgemaakt die aan de leden van de 

commissie van beroep ter goedkeuring worden voorgelegd. 

17.4 De commissie van beroep brengt jaarlijks voor 15 februari verslag uit aan de 

bestuurder over haar werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. De 

bestuurder informeert de raad van toezicht en de ledenraad hieromtrent. Het 

verslag van de commissie van beroep wordt opgenomen in het jaarverslag 

van de Dierenbescherming.  

17.5 Het verenigingsbureau van de Dierenbescherming verzorgt de 

secretariaatswerkzaamheden van de commissie van beroep. 

Besluitvorming commissie van beroep 

18.1 Elk lid van de commissie van beroep heeft één stem; een geschorst lid heeft 

geen stem. Een plaatsvervangend lid heeft slechts stemrecht wanneer en 

zolang hij een in functie zijnd lid van de commissie van beroep vervangt. 

18.2 De commissie van beroep kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten 

nemen indien een gewone meerderheid van de in functie zijnde 

(plaatsvervangende) leden persoonlijk aan de vergadering deelneemt. 

(Plaatsvervangende) leden kunnen zich op een vergadering niet laten 

vertegenwoordigen.  

18.3 Over besluiten in een vergadering worden mondeling gestemd, tenzij de 

voorzitter of de meerderheid van de (plaatsvervangende) leden een 

schriftelijke stemming gewenst achten. Schriftelijke stemmingen geschieden 

door middel van ongetekende en gesloten stembriefjes. 

18.4 Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

18.5 De commissie van beroep kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits 

alle (plaatsvervangende) leden in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, 

waaronder begrepen per post, of e-mail, hun mening te uiten en geen van 

de (plaatsvervangende) leden zich heeft verzet tegen deze wijze van 

besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van 



 

de ingekomen antwoorden door of namens de secretaris een relaas 

opgemaakt. dat bij de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt 

gevoegd en ter goedkeuring aan de (plaatsvervangende) leden wordt 

voorgelegd. 

Recht op onderzoek 

19.1 Een ieder heeft het recht om de commissie van beroep schriftelijk te 

verzoeken een onderzoek in te stellen naar: 

a. een schriftelijke Klacht die in de interne klachtbehandeling niet naar 

tevredenheid van de klager of betrokkene is afgehandeld, inclusief 

klachten over de wijze waarop een Klacht in eerste instantie is 

afgehandeld; 

b. een geschil. 

19.2 In geval van een klacht als bedoeld in lid 1 onderdeel a, dient de verzoeker 

eerst een klacht te hebben ingediend bij de bestuurder of, indien van 

toepassing, bij een commissie als bedoeld in artikel 13, tenzij dit vanwege 

bijzondere feiten en omstandigheden redelijkerwijs niet van hem kan worden 

gevergd. 

Verzoek om onderzoek 

20.1 Een verzoek om onderzoek wordt schriftelijk ingediend bij de commissie van 

beroep. 

20.2 Het lid 1 bedoelde verzoek bevat ten minste: 

a. de namen, adressen, woonplaatsen, alsmede telefoonnummers en/of 

e-mailadressen van de partijen in het geschil; 

b. de dagtekening; 

c. in geval van een klacht als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel a: de 

wijze waarop de klacht door de bestuurder of, indien van toepassing, 

een commissie als bedoeld in artikel 13, is afgehandeld, en zo mogelijk 

de bevindingen van het onderzoek naar de klacht door het bestuur of 

de commissie, zijn oordeel daarover alsmede de eventuele conclusies 

die het bestuur of de commissie daaraan verbonden heeft;  

d. in geval van een geschil als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel b: een 

nauwkeurige omschrijving van het geschil en van de beslissing die 

gevraagd wordt en een zodanige toelichting daarop dat daaruit duidelijk 

blijkt wat partijen verdeeld houdt. 



 

20.3 Onmiddellijk na ontvangst van het in lid 1 bedoelde verzoek bevestigt de 

commissie van beroep schriftelijk aan partijen de ontvangst daarvan, onder 

vermelding van de dag van ontvangst. 

Geen onderzoek 

21.1 De commissie van beroep is niet verplicht een onderzoek in te stellen of 

voort te zetten indien: 

a. de indiener van het verzoek om onderzoek geen klant is; 

b. het verzoek niet voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 20; 

c. het verzoek overduidelijk ongegrond is; 

d. het belang van partijen of de klacht of het geschil overduidelijk van 

ondergeschikte aard is; 

e. in geval van een klacht als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel a: de 

verzoeker een ander is dan degene jegens wie de gedraging heeft 

plaatsgevonden; 

f. in geval van een klacht als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel a: niet 

is voldaan aan het vereiste van artikel 19 lid 2; 

g. een verzoek over dezelfde klacht of hetzelfde geschil bij haar in 

behandeling is of door haar is afgedaan, behoudens het geval waarin 

nieuwe feiten en omstandigheden bekend zijn geworden die tot een 

ander oordeel over de klacht of het geschil zouden kunnen leiden; 

h. na tussenkomst van de commissie van beroep naar diens oordeel 

alsnog naar behoren aan de grieven van de verzoeker tegemoet is 

gekomen of 

i. in geval van een klacht als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel a: het 

verzoek wordt ingediend later dan een jaar na de kennisgeving van de 

bevindingen van het onderzoek, bedoeld in artikel 12 of nadat de 

klachtbehandeling op andere wijze is geëindigd, dan wel ingevolge 

artikel 11 beëindigd had moeten zijn; 

j. de geschillencommissie Informatiedienstaanbieders van de Stichting 

Geschillencommissies voor Consumentenzaken bevoegd is om te 

beslissen over de klacht of het geschil. 

21.2 Indien de commissie van beroep op grond van het vorige lid geen 

onderzoek instelt of dit niet voortzet, deelt zij dit onder vermelding van de 



 

redenen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan partijen mede. Tegen deze 

beslissing staat geen hoger beroep open. 

Onpartijdigheid: wraking en verschoning 

22.1 Een (plaatsvervangend) lid van de commissie van beroep kan op verzoek 

van één of meerdere partijen worden gewraakt op grond van feiten en 

omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel over de klacht 

of het geschil zouden kunnen bemoeilijken. Een dergelijk verzoek dient te 

worden gedaan uiterlijk op de zitting waarop de klacht of het geschil wordt 

behandeld. 

22.2 De overige (plaatsvervangende) leden van de commissie van beroep in de 

samenstelling waarin zij in het desbetreffende geval zitting heeft beslissen 

of de wraking terecht is gedaan. Bij staking van stemmen wordt dit geacht 

het geval te zijn. 

22.3 Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in lid 1 kan een 

(plaatsvervangend) lid van de commissie van beroep zich ter zake van de 

behandeling van een klacht of geschil verschonen. Hij is verplicht dit te 

doen, indien de beide overige (plaatsvervangende) leden van de commissie 

van beroep, die aan de behandeling van de klacht of het geschil zullen 

deelnemen, van oordeel zijn dat de bedoelde feiten of omstandigheden zich 

te zijnen aanzien voordoen. 

22.4 In geval van wraking of verschoning wordt het betrokken (plaatsvervangend) 

lid vervangen door een plaatsvervangend lid van de commissie van beroep 

of door een ander, door de ledenraad  op voordracht van het bestuur en na 

schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht te benoemen persoon.  

22.5 De beslissing, bedoeld in lid 2, wordt aan partijen medegedeeld. 

Verweer 

23.1 De commissie van beroep stelt de betrokkene bij de klacht of de andere 

partij in het geschil schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van 

de klacht of het geschil en stelt hem gedurende twintig dagen in de 

gelegenheid zijn standpunt over de klacht of het geschil aan de commissie 

van beroep kenbaar te maken. De commissie beslist of het standpunt 

schriftelijk of mondeling en al dan niet in aanwezigheid van de klager of 

verzoeker wordt gegeven. 



 

23.2 Het in lid 1 bedoelde standpunt wordt door de commissie van beroep in 

afschrift aan de andere partij toegezonden. 

Contacten tijdens procedure 

24 Het is (plaatsvervangende) leden van de commissie van beroep niet 

toegestaan gedurende de procedure om contact te hebben met een klager 

of betrokkene bij een klacht of met partijen in een geschil over inhoudelijke 

aspecten van de procedure, anders dan in aanwezigheid van de andere 

partij, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de overige 

(plaatsvervangende) leden van de commissie van beroep. 

Mondelinge behandeling 

25.1 Indien de commissie van beroep dit nodig acht worden klager en betrokkene 

bij een klacht of  partijen in een geschil opgeroepen teneinde mondeling te 

worden gehoord. De commissie van beroep stelt plaats, dag en uur vast en 

stelt klager, betrokkene of partijen daarvan op de hoogte. 

25.2 De commissie van beroep kan klager en betrokkene bij een klacht of partijen 

in een geschil op hun verzoek toestaan getuigen of deskundigen mee te 

nemen en door hen te doen horen.  

De namen en adressen dienen uiterlijk vijf dagen voor de zitting van de 

commissie van beroep aan haar te zijn opgegeven. 

Inlichtingen, getuigen en deskundigen 

26 De commissie van beroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, zelf 

inlichtingen inwinnen, onder meer door het horen van getuigen of 

deskundigen, door het instellen van een onderzoek of door het doen 

instellen van een onderzoek door een of meer door haar aan te wijzen 

deskundigen. De commissie van beroep geeft daarvan kennis aan klager en 

betrokkene bij een klacht of partijen in een geschil. klager en betrokkene bij 

een klacht of partijen in een geschil kunnen bij het horen van getuigen of 

deskundigen desgewenst aanwezig zijn. De commissie van beroep verstrekt 

een afschrift van het deskundigenrapport aan klager en betrokkene bij een 

klacht of aan partijen in een geschil, die daarop binnen tien dagen schriftelijk 

bij de commissie van beroep kunnen reageren. 

Beslissing of advies commissie van beroep 

27.1 Beslissingen als bedoeld in artikel 14 lid 1 onderdelen a en b, en adviezen 

als bedoeld in artikel 14 lid 1 onderdeel c, van dit reglement worden in 



 

beginsel binnen twintig dagen doch uiterlijk binnen vijftig dagen na 

ontvangst van het verzoek, bedoeld in artikel 20 lid 1 van dit reglement, 

gegeven.  

27.2 De commissie kan de behandeling voor een redelijke termijn uitstellen. Van 

het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan partijen. 

27.3 De termijn voor de afhandeling van een verzoek, bedoeld in artikel 20 lid 1 

van dit reglement kan worden opgeschort met ingang van de dag waarop de 

verzoeker schriftelijk is verzocht zijn verzoek aan te vullen, tot de dag 

waarop het verzoek is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt 

is verstreken. 

27.4 Indien de op grond van lid 3 gestelde termijn ongebruikt is verstreken of als 

de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor het in behandeling nemen 

van het verzoek, bedoeld in artikel 20 lid 1 van dit reglement, is het 

bepaalde in artikel 21 lid 2 van dit reglement van overeenkomstige 

toepassing. 

27.5 In haar beslissingen en adviezen gaat de commissie van beroep 

gemotiveerd in op haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van partijen en de 

wijze die zij redelijk en billijk acht ter afhandeling van de klacht of ter 

beëindiging van het geschil, met inachtneming van de toepasselijke 

wettelijke, statutaire en reglementaire bepalingen en de doelstellingen, visie 

en het beleid van de Dierenbescherming. 

27.6 Beslissingen en adviezen worden door de voorzitter van de commissie van 

beroep ondertekend en aan de klager en betrokkene bij de klacht dan wel 

aan de partijen in het geschil per aangetekende post toegezonden. De 

commissie van beroep bepaalt, na schriftelijke toestemming van klager en 

betrokkene bij de klacht dan wel de partijen in het geschil, in hoeverre haar 

beslissing, al dan niet geanonimiseerd, openbaar wordt gemaakt aan 

anderen binnen de Dierenbescherming. 

27.7 Hangende de behandeling van een beroep, kan het besluit waartegen het 

beroep is gericht, op verzoek van de appellant door de voorzitter van de 

commissie van beroep of diens plaatsvervanger geheel of gedeeltelijk 

worden  opgeschort, op grond dat de uitvoering van het besluit voor hem 

onevenredig nadeel met zich zou brengen in verhouding tot het door een 

onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang. 



 

Beslissing raad van toezicht 

28.1 De raad van toezicht neemt zijn beslissing over het geschil als bedoeld in 

artikel 14 lid 1 onderdeel c, in beginsel binnen twintig dagen doch uiterlijk 

binnen vijftig dagen na ontvangst van het advies van de commissie van 

beroep, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke, statutaire en 

reglementaire bepalingen en de doelstellingen, visie en het beleid van de 

Dierenbescherming. 

28.2 De raad van toezicht kan de behandeling voor een redelijke termijn 

verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan 

partijen. 

28.3 Indien de beslissing van de raad van toezicht afwijkt van het advies van de 

commissie van beroep, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking 

vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden aan partijen. 

28.4 De beslissing wordt door de voorzitter van de raad van toezicht ondertekend 

en per aangetekende post aan partijen toegezonden. De raad van toezicht 

bepaalt in hoeverre haar beslissingen en de daarbij behorende adviezen 

van de commissie van beroep, na schriftelijke toestemming van klager en 

betrokkene bij de klacht dan wel de partijen in het geschil, al dan niet 

geanonimiseerd, openbaar worden gemaakt aan anderen binnen de 

Dierenbescherming.  

Vernietiging 

29  Vernietiging van een beslissing van de raad van toezicht als bedoeld in 

artikel 14 lid 1 onderdeel c, kan uitsluitend plaatsvinden door het ter toetsing 

voor te leggen aan de gewone rechter binnen twintig dagen na de 

verzending van de beslissing aan partijen. De rechter zal de beslissing 

vernietigen, indien het in verband met de inhoud of wijze van 

totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om de andere partij aan 

de beslissing te houden. Door niet binnen voornoemde termijn de beslissing 

aan de gewone rechter ter toetsing voor te leggen, wordt de beslissing 

onaantastbaar. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

30 De Dierenbescherming, de bestuurder, de leden van de raad van toezicht in 

persoon, de bestuurders en de raad van toezicht van de gelieerde 



 

organisaties in persoon, de medewerkers van het verenigingsbureau in 

persoon, de leden van een commissie als bedoeld in artikel 13 lid 1 in 

persoon en/of de (plaatsvervangende) leden van de commissie van beroep 

in persoon zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten met 

betrekking tot een beslissing waarop dit reglement van toepassing is. 

Onvoorziene omstandigheden 

31 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bestuurder, met 

inachtneming van de redelijkheid en billijkheid. 

Elektronische verzending schriftelijke berichten 

32 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt in dit reglement onder 

‘schriftelijk’ tevens verstaan ‘per e-mail’ tenzij de geadresseerde kenbaar 

heeft gemaakt dat hij langs deze weg niet bereikbaar is dan wel niet 

bereikbaar wenst te zijn. 

Schakelbepaling 

32a Dit reglement is van overeenkomstige toepassing op iedere klacht over of 

geschil met de Stichting Beter Leven Kenmerk, met dien verstande dat: 

a. in afwijking van artikel 1, tweede lid, onderdeel c, van dit reglement 

voor deze klachten en geschillen onder “bestuur” en “bestuurder” wordt 

verstaan: bestuur van de Stichting Beter Leven kenmerk; 

b. voor deze klachten en geschillen onder “reglement” wordt verstaan: 

reglement op het gebruik en het toezicht met betrekking tot het 

collectief beeldmerk; 

c. in aanvulling op artikel 9 van dit reglement de bestuurder bezwaren 

en/of klachten van gebruiksgerechtigden van het collectief beeldmerk of 

aanvragers daarvan niet in behandeling neemt; 

d. in aanvulling op artikel 21 van dit reglement de commissie van beroep 

verzoeken om onderzoek van gebruiksgerechtigden van het collectief 

beeldmerk of aanvragers daarvan niet in behandeling neemt. 

Slotbepalingen 

33.1 De commissie van beroep toetst en beoordeelt jaarlijks of dit reglement nog 

toereikend is voor de uitoefening van haar taken. De commissie van beroep 

brengt hierover verslag uit aan de ledenraad en doet daarbij zo nodig 

wijzigingsvoorstellen voor het reglement. 



 

33.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de bestuurder na 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ledenraad en de raad van 

toezicht. 

33.3 Met het aanvaarden van het (plaatsvervangende) lidmaatschap van de 

commissie van beroep verklaren de (plaatsvervangende) leden dat zij de 

inhoud van dit reglement aanvaarden, daarmee instemmen en zich jegens 

de Dierenbescherming verbinden de bepalingen van dit reglement te zullen 

naleven. 

33.4 Dit reglement treedt in werking met ingang van: 14 december 2013 met 

gelijktijdige intrekking van het op dat tijdstip geldende klachten- en 

geschillenreglement.  

33.5 Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het in werking 

treden ervan voorvallen.  

33.6 Dit reglement wordt aangehaald als: klachten- en geschillenreglement van 

de Dierenbescherming. 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur op 21 mei 2014, goedgekeurd door de raad van 

toezicht in zijn vergadering de dato  21 mei 2014 en goedgekeurd door de algemene 

vergadering de dato 13 december 2014.  

 

Dit reglement zal op de website en op het extranet van de Dierenbescherming 

worden geplaatst. 



 

Bijlage: Modelreglement als bedoeld in artikel 13 lid 2 

 

Besluit van het bestuur van [invullen: statutaire naam van de entiteit 

van de Dierenbescherming] van [datum] tot instelling van een 

klachtencommissie en tot vaststelling van haar reglement 

 

Het bestuur van [invullen: statutaire naam van de entiteit van de 

Dierenbescherming], 

 

Definities 

1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. De Dierenbescherming: de te ’s-Gravenhage gevestigde Nederlandse 

Vereniging tot Bescherming van Dieren, alsmede de rechtspersonen 

ten aanzien waarvan sprake is van consolidatie met de 

Dierenbescherming zoals bedoeld in de Richtlijn 650 

Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving; 

b. Partij: [invullen: statutaire naam van de entiteit van de 

Dierenbescherming]; 

Taak commissie 

2.1. De commissie heeft als taak het afhandelen van schriftelijke klachten die 

betrekking hebben op de wijze waarop (een of meer medewerkers van) de 

partij zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft 

(hebben) gedragen. 

2.2. De commissie handelt klachten af overeenkomstig de artikel 2 tot en met 12 

van het klachten- en geschillenreglement van de Dierenbescherming. 

Samenstelling commissie 

3.1 De commissie bestaat uit drie natuurlijke personen. Eén lid is tevens lid van 

het bestuur van de partij. Dit lid heeft een plaatsvervanger, tevens 

bestuurslid van de partij. De leden van de commissie wijzen uit hun midden 

een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris aan. 

3.2 De secretaris van de commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

taken, genoemd in de artikelen 8, 9 lid 3, 10 lid 3, 11 lid 2 en 3 en 12 van het 

klachten- en geschillenreglement van de Dierenbescherming.   



 

3.3 Indien de klacht (mede) betrekking heeft op het bestuurslid van de partij dat 

lid is van de commissie, wordt dat lid van de commissie voor de behandeling 

van die klacht vervangen door zijn plaatsvervanger. 

Benoeming, schorsing en ontslag 

4.1 De leden van de commissie worden door het bestuur van de partij benoemd 

voor een periode van maximaal drie achtereenvolgende jaren en kunnen 

terstond worden herbenoemd. De maximale zittingstermijn van een lid is 

negen jaar. Bij een tussentijdse vervulling van een vacature treedt de 

benoemde af op het tijdstip, waarop het lid in wiens plaats hij werd benoemd 

zou zijn afgetreden. Een en ander is vastgelegd in een rooster van aftreden. 

4.2 Een lid van de commissie kan worden geschorst of ontslagen door het 

bestuur van de Partij. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt 

gevolgd door een besluit van het bestuur van de partij tot ontslag, eindigt 

door verloop van die termijn. 

4.3 Een lid van de commissie defungeert door: 

a. tussentijds aftreden; 

b. overlijden; 

c. ontslag verleend door het bestuur van de partij;  

d. einde van de benoemingstermijn, indien deze niet gevolgd wordt door 

een aansluitende herbenoeming; 

e. verlies van het vrij beheer over zijn vermogen; 

f. opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap van de 

Dierenbescherming; 

g. indien van toepassing, beëindiging van het lidmaatschap van het 

bestuur van de partij. 

Geen bevoegdheid 

5 De commissie is niet bevoegd om klachten af te handelen die (mede) 

betrekking hebben op de bestuurder van de partij. Dergelijke klachten 

worden onverwijld ter afhandeling doorgezonden aan de bestuurder van de 

Dierenbescherming, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener. 

Vergaderingen, verslaglegging en besluitvorming  

6.1 De commissie vergadert ten minste éénmaal per jaar en wel ten minste 

twee maanden voor de bestuursvergadering van de partij waarin de 

jaarstukken van die partij worden vastgesteld. Op de in de vorige volzin 



 

bedoelde vergadering stelt de commissie haar jaarverslag vast en zendt 

deze gelijktijdig aan: 

a. het bestuur van de partij voor verwerking in het jaarverslag van de 

partij; 

b. het bestuur van de Dierenbescherming, 

Voorts vergadert de commissie zo vaak als de voorzitter of ten minste twee 

leden dat noodzakelijk achten. 

6.2 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid 

wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

6.3 Van hetgeen besproken is in een vergadering worden door of namens de 

secretaris notulen opgemaakt die aan de leden van de commissie ter 

goedkeuring worden voorgelegd. 

6.4 Elk lid van de commissie heeft één stem, geschorste leden hebben geen 

stem. 

6.5 Besluiten van de commissie worden genomen bij volstrekte meerderheid 

van stemmen. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten moet meer dan de 

helft van het aantal leden aanwezig zijn dan wel schriftelijk, waaronder 

mede begrepen, per e-mail hun instemming hebben getoond met het 

voorliggende besluit. 

6.6 Leden kunnen zich op een vergadering niet laten vertegenwoordigen. 

6.7 De commissie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden 

in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, waaronder mede begrepen per 

e-mail, hun mening te uiten en geen van de leden zich verzet tegen deze 

wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt, onder 

bijvoeging van de ingekomen antwoorden door of namens de secretaris een 

relaas opgemaakt dat bij de notulen wordt gevoegd en ter goedkeuring aan 

de leden wordt voorgelegd. 

 

[invullen: statutaire naam van partij], 

 

 

 

 

[ondertekenen door vertegenwoordigingsbevoegde bestuursleden van partij] 


