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Bestuurs- en Management Reglement 

Stichting Beter Leven kenmerk 

 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 

1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

 a. Stichting: Stichting Beter Leven kenmerk, gevestigd te  

  ‘s-Gravenhage; 

 b. Dierenbescherming: Nederlandse Vereniging tot Bescher-

ming van Dieren, gevestigd te Den Haag; 

 c. Bestuur: bestuur van de stichting; 

 d. statuten: statuten van de stichting d.d. 14 maart 2012; 

 e. Manager: manager van de stichting. 

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 gebruikt wordt, worden daarmee zonder on-

derscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld. 

 

Bestuur, besluitvorming  

Artikel 2 

2.1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar. 

 Bestuursvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als de 

voorzitter dan wel ten minste twee andere leden van het bestuur 

dit noodzakelijk achten. 

2.2. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de se-

cretaris dan wel de bestuursleden bedoeld in het voorgaande lid 
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of namens deze(n) door de secretaris. 

2.3. De bijeenroeping kan schriftelijk of mondeling geschieden op een 

termijn van ten minste zeven dagen. In geval van onverwijlde 

spoed kan deze termijn verkort worden, mits alle leden hebben 

ingestemd met deze spoedvergadering. 

2.4. Toegang tot de bestuursvergadering hebben naast de leden van 

het bestuur zelf, degenen die daartoe door het bestuur zijn uitge-

nodigd. 

2.5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezig-

heid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2.6. Ten aanzien van stemmingen is het bepaalde in artikel 10 van de 

statuten van toepassing.  

2.7. Het bestuur kan in een vergadering slechts rechtsgeldige beslui-

ten nemen indien ten minste de meerderheid van de bestuursle-

den aanwezig is. 

2.8. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering be-

sluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden 

gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen de-

ze wijze van besluitvorming verzet.  

2.9. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notu-

len gemaakt door de secretaris of door de daartoe door de voor-

zitter aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in  de 

eerstvolgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan door 

de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 

 

Rooster van aftreden 

Artikel 3 

3.1. Het bestuur houdt een rooster bij, waarin de datum van toetreding 

en aftreden van de bestuurders wordt bijgehouden. 
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3.2. Het rooster dient zodanig te worden opgesteld dat bestuursleden 

bij voorkeur niet gelijktijdig aftreden. 

 

Taak Bestuur 

Artikel 4 

4.1. Het bestuur houdt toezicht op de algemene gang van zaken bin-

nen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. Het be-

stuur oefent controle uit op de activiteiten van de manager. Een 

specifieke omschrijving van de taken van het bestuur is opgeno-

men in het functieprofiel zoals gehecht aan dit reglement. 

4.2. Het bestuur is verplicht alle financiële stukken en de notulen van 

de bestuursvergaderingen ten minste zeven jaar lang te bewa-

ren. 

 

Samenstelling bestuur 

De voorzitter 

Artikel 5 

5.1. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en houdt toezicht op 

het uitvoeren van besluiten van het bestuur en de overige orga-

nen van de stichting. 

5.2. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur. 

5.3. Hij kan bepalen, dat uitgaande stukken door hem worden me-

deondertekend. 

5.4. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de voorzitter wordt zijn 

functie waargenomen door een door het bestuur uit zijn midden 

aan te wijzen persoon. 

5.5. Voor zover de voorzitter de in dit artikel omschreven taken aan 

anderen heeft opgedragen blijft de voorzitter er voor verantwoor-

delijk. 
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5.6. De overige omschrijving van de functie van voorzitter blijkt uit het 

functieprofiel en taakaccent zoals gehecht aan dit reglement. 

 

De secretaris 

Artikel 6 

6.1. De secretaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van  het secre-

tariaat  van de stichting voor zover deze niet het beheer van de 

geldmiddelen betreft.  De manager is belast met de uitvoering 

van het secretariaat van de stichting, onder verantwoordelijkheid 

van de secretaris. 

6.2. Onder het voeren van het secretariaat van de stichting als be-

doeld in artikel  6.1, wordt onder meer verstaan: 

 het voeren van de correspondentie in overleg met en namens 

het bestuur; 

 het houden  van afschrift van deze correspondentie; 

 het bewaren van het stichtingsarchief. Het archief van het be-

stuur is te allen tijde toegankelijk voor de leden van het be-

stuur; 

 het notuleren van bestuursvergaderingen.  

6.3. De secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 

bestuursvergaderingen. Voorbereiding van bestuursvergaderin-

gen vindt in beginsel plaats in samenwerking tussen manager en 

secretaris. 

6.4. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de secretaris wordt zijn 

functie waargenomen door een door het bestuur uit zijn midden 

aan te wijzen persoon. 

6.5. Voor zover de secretaris de in dit artikel omschreven taken aan 

anderen heeft opgedragen blijft de secretaris verantwoordelijk.  

6.6.  De overige omschrijving van de functie van secretaris blijkt uit het 
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functieprofiel en taakaccent zoals gehecht aan dit reglement. 

 

De penningmeester 

Artikel 7 

7.1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de 

geldmiddelen van de stichting en met de bewaking van de be-

groting. De manager is belast met de uitvoering, onder verant-

woordelijkheid van de penningmeester.   

7.2 Onder het beheer van de geldmiddelen van de stichting  (met 

inachtneming van de kaders van de begroting) wordt onder 

meer verstaan: 

 het doen van uitgaven en het innen van de vorderingen; 

 het boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven; 

 het doen van betalingen uit de stichtingskas tegen een be-

hoorlijk schriftelijk bewijs van betaling (kwijting). 

7.3 De penningmeester is verantwoordelijk voor het jaarlijks per het 

einde van het boekjaar opstellen van het jaarverslag en de jaar-

rekening, bestaande uit de balans en de staat van baten en las-

ten met een toelichting over het verstreken boekjaar van de 

stichting. Deze dienen  binnen de in de statuten vermelde termijn 

na afloop van dat boekjaar tezamen de begroting van het vol-

gende boekjaar bij het bestuur te  worden  ingediend.  

7.4. De penningmeester kan te allen tijde door het bestuur ter verant-

woording worden geroepen. Van de vermogenstoestand van de 

stichting moeten zodanige aantekeningen worden gehouden, 

dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

7.5. Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de penningmeester 

wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur aan 
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te wijzen bestuurslid. 

7.6. Ingeval de penningmeester tussentijds aftreedt, doet hij vóór het 

tijdstip van zijn defungeren zijn boeken en de kas nazien door de 

accountant zoals bedoeld in artikel 8 van het huishoudelijk re-

glement. 

7.7. Voor zover de penningmeester de in dit artikel omschreven taken 

aan anderen heeft opgedragen blijft de penningmeester er voor 

verantwoordelijk 

7.8. De overige omschrijving van de functie van penningmeester blijkt 

uit het functieprofiel en taakaccent zoals gehecht aan dit regle-

ment.  

 

Overige bestuursleden 

Artikel 8 

8.1. De overige bestuursleden staan de voorzitter, secretaris en pen-

ningmeester terzijde en zijn verplicht om bij ontstentenis of belet 

van een van hen zonodig hun werkzaamheden over te nemen. 

De overige omschrijving van de functie van de overige bestuurs-

leden blijkt uit het functieprofiel zoals gehecht aan dit reglement. 

8.2. Het bestuur is bevoegd om voor andere functies dan de voorzitter, 

secretaris en penningmeester taakaccenten vast te stellen. Deze 

taakaccenten gelden in aanvulling op het algemene functiepro-

fiel voor alle bestuursleden. Het bestuur maakt deze aanvullende 

taakaccenten bekend door deze toe te voegen als bijlage van 

dit reglement. 

8.3. Voor zover de overige bestuursleden hun taken aan anderen 

hebben opgedragen blijven de respectievelijke  overige bestuurs-

leden er voor verantwoordelijk. 
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Taak Manager 

Artikel 9 

9.1 De manager, zijnde één natuurlijk persoon, wordt benoemd door 

het bestuur, na verkregen goedkeuring van het bestuur van de 

Dierenbescherming. De manager mag niet direct dan wel indi-

rect belang hebben bij de productie of verhandeling van in arti-

kel 4 van de statuten bedoelde producten dan wel bij de toe-

kenning van gebruiksrechten van het BLk aan mogelijke recht-

hebbenden. 

9.2  De manager is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. 

Een specifieke omschrijving van zijn taken is opgenomen in het 

functieprofiel zoals gehecht aan dit reglement. Artikel 12 van de 

statuten (taak en bevoegdheden manager) is onverkort van 

toepassing. 

9.3. De taken betreffende het toezicht op de algemene gang van 

zaken binnen de stichting kunnen niet worden gedelegeerd aan 

de manager.  

9.4. De manager is de officiële representant van de stichting. Over 

onderwerpen die buiten de vastgestelde beleidskaders van de 

stichting vallen stemt de manager vooraf tijdig af met het be-

stuur. Over onderwerpen die naar hun aard en inhoud afbreuk 

kunnen doen aan andere rechtspersonen van de (consolidatie-

kring van de) Dierenbescherming wordt vooraf tijdig afgestemd 

met het bestuur van de Dierenbescherming.  

9.5. Het bestuur verleent de manager schriftelijk een bijzondere vol-

macht voor het verrichten van rechtshandelingen namens de  

stichting volgens het model zoals gehecht aan dit reglement. 

Het bestuur is verplicht ervoor zorg te dragen dat deze volmacht 

wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waar de  
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stichting onder ressorteert.  

 

Werving, selectie en dienstverband manager 

Artikel 10 

10.1. Voorafgaand aan de werving en selectie van een manager 

wint het bestuur hierover advies in bij het bestuur van de Dieren-

bescherming. 

10.2. Het bestuur, of indien van toepassing, het bestuur van de Die-

renbescherming  legt de arbeidsvoorwaarden, waaronder de 

beloning, van de manager vast in een schriftelijke arbeidsover-

eenkomst. Als het bestuur van de Dierenbescherming richtlijnen 

afgeeft met betrekking tot de inhoud van de arbeidsovereen-

komst, waaronder arbeidsvoorwaarden voor managers, is het 

bestuur verplicht deze na te leven.  

10.3. Voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 

met de manager kan het bestuur ondersteuning en advies aan 

de afdeling HRM van de Dierenbescherming vragen.  

 

Beloning manager 

Artikel 11 

Het bestuur maakt de beloning van de manager in de jaarrekening 

van de stichting zichtbaar en licht deze nader toe. Het bestuur be-

noemt hierbij tevens op welke grondslag de beloning is vastgesteld. 

De beloning van de manager dient in een redelijke verhouding te 

staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werk-

zaamheden. 
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Nevenfuncties manager 

Artikel 12 

De manager meldt elke nevenfunctie aan het bestuur. Voor het aan-

vaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunc-

tie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het af-

breuk kan doen aan zijn functioneren voor de stichting of die anders-

zins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting dan wel de 

(consolidatiekring van de) Dierenbescherming, behoeft de manager 

de goedkeuring van het bestuur. 

 

Schorsing manager 

Artikel 13 

13.1. Het bestuur heeft het recht de manager te schorsen op grond 

van het feit dat deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalin-

gen van de wet of de statuten, de goede naam van de Dieren-

bescherming of één van haar afdelingen of gelieerde organisa-

ties in diskrediet brengt dan wel zich schuldig maakt aan wan-

beheer. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten 

spoedigste schriftelijk medegedeeld of bevestigd. Tegen het sta-

tutaire besluit tot schorsing staat geen beroepsmogelijkheid 

open 

13.2. Een schorsing die niet binnen zestig dagen wordt gevolgd door 

een beëindiging van het dienstverband, eindigt door het ver-

loop van die termijn. Een geschorste manager verliest geduren-

de de tijd van zijn schorsing zijn rechten als manager, maar blijft 

wel onderworpen aan de op hem rustende verplichtingen. 

13.3. In de vergadering, waarin rechtsgeldig tot schorsing kan worden 

besloten, dient de manager in de gelegenheid te worden ge-

steld zich te verantwoorden. 
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Beëindiging dienstverband manager  

Artikel 14 

14.1. Een besluit van het bestuur tot beëindiging van het dienstver-

band van de manager kan slechts worden genomen in een 

vergadering van het bestuur, waarin de betreffende manager 

aanwezig is of waartoe hij tenminste deugdelijk is opgeroepen, 

waarbij hem het voornemen tot beëindiging van het dienstver-

band gemotiveerd is aangekondigd. Een besluit tot beëindiging 

van het dienstverband van de manager kan slechts rechtsgeldig 

worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, genomen in een 

vergadering waarin alle leden aanwezig zijn. 

 Als genoemd quorum niet aanwezig is, dan dient binnen twintig 

dagen daarna, maar ten minste zeven dagen later een nieuwe 

vergadering te worden gehouden, waarin rechtsgeldig kan wor-

den besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde 

(2/3) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aan-

wezige leden van het bestuur. 

14.2. Bij beëindiging van zijn dienstverband is de manager verplicht 

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

tiedragers met betrekking tot zijn functie onverwijld over te dra-

gen aan het bestuur. 

 

Instelling managementteam 

Artikel 15 

15.1. Het bestuur is, na overleg met de manager, bevoegd om een 

managementteam in te stellen ter ondersteuning van en advise-

ring aan de manager. 

15.2. Indien het bestuur besluit tot instelling van een management-
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team wordt het aantal leden daarvan vastgesteld. 

15.3. De leden van het managementteam verrichten hun werkzaam-

heden onder verantwoordelijkheid van de manager en zijn ver-

antwoording aan hem verschuldigd. De manager fungeert als 

voorzitter van het managementteam maar maakt daar geen 

deel vanuit. 

15.4. Bij de vervulling van zijn taken laat de manager zich door het 

managementteam adviseren, met name ten aanzien van de 

volgende onderwerpen: 

 a. het richting geven aan de stichting; 

 b. de inrichting van de stichting; 

 c. het verwerven, beheren en besteden van de middelen 

van de stichting; 

 d. het adequaat functioneren van de stichting in het alge-

meen; 

 e. de wijze waarop de stichting aan haar juridische verplich-

tingen kan voldoen. 

 

Vergaderingen managementteam 

Artikel 16 

16.1. Het managementteam vergadert per kalenderjaar zo dikwijls als 

de manager dat wenselijk of noodzakelijk acht. Vergaderingen 

kunnen ook worden gehouden op verzoek van ten minste twee 

leden van het managementteam, niet zijnde de manager. 

16.2. De managementvergaderingen worden geleid door de mana-

ger; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzit-

ter aan.  

16.3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de manager 

door middel van een schriftelijke oproep. Deze oproep vermeldt, 
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behalve plaats en tijd van de vergadering, de te behandelen 

onderwerpen.  

16.4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de ma-

nager of door een door de manager aangestelde notulist notu-

len gemaakt, die door de manager en de notulist worden vast-

gesteld. Een besluit als in lid 2 van dit artikel bedoeld wordt door 

de notulist schriftelijk vastgelegd en door de voorzitter en notulist 

ondertekend. 

 

Evaluatie functioneren bestuur en manager 

Artikel 17  

17.1. Minimaal eenmaal per jaar wordt een vergadering van het be-

stuur gehouden waarin het functioneren van het bestuur en de 

manager wordt geëvalueerd. Hierbij wordt tevens de relatie tus-

sen het bestuur en de manager besproken. 

17.2. De voorzitter van het bestuur verzoekt de manager tevoren of er 

zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zijn zowel ten aan-

zien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functio-

neren van het bestuur. Het bestuur kan besluiten om de verga-

dering van het bestuur te houden in aanwezigheid van de ma-

nager. Indien het bestuur besluit om deze vergadering te hou-

den buiten aanwezigheid van de manager, zal de voorzitter de 

manager na afloop van de vergadering in grote lijnen op de 

hoogte stellen van het besprokene. 

 

Informatievoorziening 

Artikel 18 

18.1. De manager en, indien van toepassing, de leden van het mana-

gementteam en de leden van het bestuur zijn jegens elkaar tot 
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verantwoording en overleg verplicht. 

18.2. In ieder geval verwacht het bestuur dat de manager hem, al 

dan niet in een periodiek werkoverleg en/of periodieke schrifte-

lijke rapportage, regelmatig op de hoogte zal houden van: 

 a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de 

strategie van de stichting; 

 b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele 

besluitvorming waarvan de manager de goedkeuring van 

het bestuur behoeft; 

 c. problemen en conflicten van enige betekenis voor de 

stichting, al dan niet in relatie met derden, zoals overheden 

en samenwerkingspartners; 

 d. dreigende, potentiële en lopende gerechtelijke procedu-

res; 

 e. kwesties waarvan verwacht kan worden dat ze in de pu-

bliciteit komen. 

 f. de realisering van de maatschappelijke functie, de strate-

gie inclusief de daaraan verbonden risico’s en mechanis-

men tot beheersing ervan en de financiering; 

 g. zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controle-

systemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, 

in relatie tot de doelstelling van de stichting; 

 h. informatie van de stichting aan de Dierenbescherming en 

vice versa voortvloeiend uit in de samenwerkingsovereen-

komst gemaakte afspraken, als bedoeld in artikel 13, vijfde 

lid, van de statuten van de stichting, bijvoorbeeld ten aan-

zien van de verantwoording betreffende planning en con-

trol cyclus; 

 i relevante informatie aan externen waarvan redelijkerwijze 
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verondersteld kan worden dat informeren van het  bestuur 

van belang is; 

 j. het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap; 

 k. de realisering van het jaarplan en de begroting. 

 

Kostenvergoedingen, Nevenfuncties 

Artikel 19 

19.1. De leden van het bestuur verantwoorden zich publiekelijk over 

hun kostendeclaraties in het jaarverslag van de stichting. 

19.2. Een overzicht van alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties 

van het bestuur wordt bijgehouden door of vanwege de secreta-

ris en wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de stichting. 

19.3. Indien een nevenfunctie van een bestuurslid onlosmakelijk ver-

bonden is met zijn functie bij de stichting, dienen eventuele ne-

veninkomsten ten goede te komen aan de stichting. Het bestuur 

kan de totale omvang daarvan maximeren. 

 

Commissies en werkgroepen 

Artikel 20 

20.1. De leden van de ingevolge artikel 14 van de statuten in te stellen 

commissies en/of werkgroepen worden benoemd voor een be-

paalde tijd, zijn onbeperkt, doch steeds voor een bepaalde tijd, 

herbenoembaar en kunnen te allen tijde door het bestuur van 

hun functie ontheven worden. 

20.2. De in het vorige lid bedoelde commissies en werkgroepen leggen 

ten minste eens per jaar verantwoording af aan het bestuur over 

de sinds hun instelling, aanstelling dan wel hun vorige verant-

woording verrichte werkzaamheden. 

20.3. In het jaarverslag van de secretaris wordt in het kort melding ge-
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maakt van alle commissies en werkgroepen die gedurende het 

verslagjaar in functie waren, alsmede van hun werkzaamheden. 

20.4. De leden van het bestuur hebben toegang tot de vergaderingen 

van alle in het eerste lid bedoelde commissies en werkgroepen. Zij 

hebben in die vergaderingen een adviserende stem. 

20.5. De samenstelling van de commissies en werkgroepen wordt door 

de secretaris aan het begin van het boekjaar openbaar ge-

maakt. 

 

Overtredingen, disciplinaire straffen en maatregelen 

Overtredingen 

Artikel 21 

 Disciplinaire straffen kunnen aan een lid van het bestuur opgelegd 

worden wegens: 

a. overtreding van enige wettelijke verbodsbepaling; 

b. overtreding van enige bepaling van de statuten of enig regle-

ment van de stichting of van de Dierenbescherming; 

c. een gedraging in strijd met een besluit van het bestuur; 

d. opzettelijke benadeling van de stichting of de Dierenbescher-

ming;  

e. gedragingen waardoor de orde in de stichting wordt aangetast 

danwel haar goede naam in opspraak wordt gebracht. 

 

Disciplinaire straffen 

Artikel 22 

22.1. De disciplinaire straffen die het bestuur kan opleggen zijn: 

 a. berisping; 

 b. verhaal van kosten; 

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

22.2. Het bestuur is bevoegd om disciplinaire straffen openbaar te ma-

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

 

Waarborgen 

Artikel 23 

23.1. Oplegging van enige disciplinaire straf of maatregel vindt niet 

plaats dan na het horen door het bestuur, althans behoorlijke op-

roeping daartoe, van de betrokkene, die zich desgewenst door 

een vertegenwoordiger kan doen bijstaan. 

23.2. De secretaris van het bestuur stelt de betrokkene schriftelijk van 

de opgelegde disciplinaire straf of maatregel in kennis onder 

mededeling dat hij tegen dat besluit beroep kan instellen bij het 

beroepsorgaan, alsmede van de termijn waarbinnen dit beroep 

moet worden ingesteld. 

23.3. De betrokkene kan tegen een besluit waarbij enige disciplinaire 

straf of maatregel is opgelegd binnen een termijn van twintig da-

gen beroep instellen bij het beroepsorgaan. 

23.4. Voor het geval het beroepsorgaan het beroep geheel of gedeel-

telijk gegrond verklaart, treedt de door het beroepsorgaan ge-

geven beslissing in de plaats van het door het bestuur genomen 

besluit. 

23.5. Indien de betrokkene tegen het besluit waarbij enige disciplinaire 

straf of maatregel is opgelegd tijdig in beroep komt bij het be-

roepsorgaan wordt de disciplinaire straf of maatregel opgeschort, 

tenzij het beroepsorgaan anders beslist. 
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Publiciteit 

Artikel 24 

24.1. Het bestuur draagt zorg voor bekendmaking van de statuten en 

relevante reglementen op de website van de stichting.  

24.2. Kennisgevingen van het bestuur dienen op een deugdelijke, voor 

belanghebbenden kenbare wijze te worden bekendgemaakt, 

waaronder mede begrepen bekendmaking via website van de 

stichting of via een andere voor belanghebbenden toegankelijke 

informatiedrager. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Artikel 25 

Ieder lid van het bestuur, de manager en, indien van toepassing, de 

leden van het managementteam zullen alle informatie en documen-

tatie die zij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgen en 

die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrou-

welijk behandelen en niet buiten het bestuur, de manager en, indien 

van toepassing, de leden van het managementteam openbaar ma-

ken, ook niet na aftreden. 

 

Slotbepalingen 

 

Handhaving en uitlegging van de statuten en reglementen 

Artikel 26 

26.1. Het bestuur is belast met de handhaving van de bepalingen van 

de statuten en reglementen. 

26.2. Het bestuur is met uitsluiting van enig ander orgaan van de stich-

ting belast met de uitlegging van de statuten en reglementen, 

voor zover daarover enig verschil van mening mocht bestaan. 
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26.3. Er bestaat ten aanzien van het in lid 2 van dit artikel bepaalde de 

mogelijkheid van beroep bij het beroepsorgaan dat in de  lande-

lijke statuten van de Dierenbescherming is aangewezen als beslis-

sende instantie voor de behandeling van beroepszaken. 

 

Wijzigen of intrekken reglement 

Artikel 27 

27.1. Dit reglement kan slechts gewijzigd of ingetrokken worden met 

inachtneming van de regels hieromtrent in de statuten. 

27.2. Indien zwaarwegende omstandigheden zich verzetten tegen on-

verkorte naleving van de bepalingen in dit reglement is het be-

stuur bevoegd te besluiten tot het wijzigen van deze bepalingen. 

 De afwijkende bepalingen mogen niet in strijd zijn met de wet, de 

statuten of dwingende eisen uit het reglement CBF-Keur. 

 

Overgangsbepalingen 

Artikel 28 

28.1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 10 mei 2012. 

28.2. Dit reglement is van toepassing op feiten die na het in werking 

treden ervan voorvallen. 

28.3. Dit reglement wordt aangehaald als “Bestuurs- en Management 

reglement Stichting Beter Leven kenmerk”. 

 

 


