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Bestuursreglement van de Stichting Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming  

1 BEGRIPSBEPALINGEN 

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: 

(a) Raad van toezicht: de raad van toezicht van de LID. 

(b) Bestuur: het bestuur van de LID.  

(c) Bestuurder: een bestuurder van de LID. 

(d) NVBD: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. 

(e) Stichting of LID: Stichting Landelijke inspectiedienst 

Dierenbescherming. 

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

vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als 

mannen bedoeld.  

2 BESTUUR, KANDIDAATSTELLING  

2.1 De Raad van Toezicht toetst of een kandidaat voldoet aan de 

functiebeschrijving voor bestuursleden. Indien een kandidaat niet voldoet aan 

de functiebeschrijving wordt hiervan schriftelijk, onder opgave van redenen, 

mededeling gedaan aan de kandidaat. Tegen dit besluit staat geen beroep 

open.  

3 WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND LEDEN VAN HET BESTUUR 

3.1 De Raad van Toezicht stelt, na advies van de remuneratiecommissie, de 

functiebeschrijving van en de selectieprocedure voor de leden van het bestuur 

vast. De functiebeschrijving en de selectieprocedure kunnen deel uitmaken van 

het bestuursreglement en bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zo 

nodig nader worden ingevuld.  

3.2 De Raad van Toezicht bepaalt, na advies van de remuneratiecommissie, de 

rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, en de honorering van de leden van het 

bestuur en legt deze contractueel vast.  

3.3 De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de 

leden van het bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad 
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van Toezicht voortkomende aandachtspunten. Op verzoek van de 

remuneratiecommissie kunnen één of meer andere leden van de Raad van 

Toezicht bij dit functioneringsgesprek aanwezig zijn.  

3.4 De Raad van Toezicht stelt na advies van de remuneratiecommissie een 

beoordelingsprocedure vast. De Raad van Toezicht stelt na advies van de 

remuneratiecommissie voorafgaand aan een beoordelingsprocedure een 

beoordelingskader vast.  

4 BELONING LEDEN VAN HET BESTUUR  

4.1 De leden van het bestuur maken hun beloning in de jaarrekening van de NVBD 

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

lasten van de jaarrekening. Hierbij wordt tevens benoemd op welke grondslag 

de beloning is vastgesteld. De beloning van de leden van het bestuur dient in 

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

van de werkzaamheden.  

5 BEËINDIGING DIENSTVERBAND LEDEN VAN HET BESTUUR  

5.1 Bij beëindiging van hun dienstverband zijn de leden van het bestuur verplicht 

alle in hun bezit zijnde stukken, bescheiden en andere informatiedragers met 

betrekking tot hun functie onverwijld over te dragen aan de Raad van Toezicht.  

6 EVALUATIE FUNCTIONEREN BESTUUR  

6.1 Minimaal eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht 

gehouden waarin het functioneren van het bestuur wordt geëvalueerd. Hierbij 

wordt tevens de relatie tussen het bestuur en de Raad van Toezicht besproken.  

6.2 Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van het 

beoordelingskader dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld, de bestuurder 

beoordeeld. De beoordeling geschiedt door de Raad van Toezicht, na 

verkregen advies van de remuneratiecommissie.  

7 INFORMATIEVOORZIENING  

7.1 Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn jegens elkaar tot verantwoording en 

overleg verplicht. In de regel geschiedt informatievoorziening tijdens 

vergaderingen. Tussentijdse informatievoorziening over en weer geschiedt ter 

beoordeling van de bestuurder respectievelijk leden van de Raad van Toezicht.  

7.2 Het bestuur is in ieder geval verplicht de Raad van Toezicht op de hoogte te 

houden van:  
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(a) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van 

de stichting;  

(b) de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming 

waarvan het bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht 

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 procedures;  

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

(f) de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de 

daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan en 

de fondsenwerving;  

(g) zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controle-systemen, 

waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de 

doelstelling van de stichting;  

(h) het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap;  

(i) de realisering van het jaarplan en de begroting.  

8 KOSTENVERGOEDINGEN, NEVENFUNCTIES 

8.1 Het bestuur verantwoordt zich publiekelijk over zijn kostendeclaraties in het 

jaarverslag van de stichting.  

8.2 Een overzicht van alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de leden van 

het bestuur dienen te worden gemeld aan de Raad van Toezicht en het 

overzicht wordt bijgehouden door of namens het bestuur en wordt gepubliceerd 

in het jaarverslag van de stichting.  

8.3 Indien een nevenfunctie van een lid van het bestuur onlosmakelijk verbonden 

is met zijn functie bij de stichting, dienen eventuele neveninkomsten ten goede 

te komen aan de stichting. De Raad van Toezicht kan de totale omvang daarvan 

maximeren. 

9 COMMISSIES EN ADVISEURS  

9.1 De leden van de ingevolge artikel 25 van de statuten in te stellen commissies 

en/of werkgroepen worden benoemd voor een bepaalde tijd, zijn onbeperkt, 
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doch steeds voor een bepaalde tijd, herbenoembaar en kunnen door het 

bestuur, voor zover het betreft leden die door het bestuur in de commissie zijn 

benoemd, van hun functie ontheven worden.  

9.2 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 verantwoording verrichte werkzaamheden.  

9.3 In het jaarverslag wordt melding gemaakt van alle commissies en werkgroepen 

die gedurende het verslagjaar in functie waren, alsmede van hun 

werkzaamheden.  

9.4 De leden van het bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van alle in het 

eerste lid bedoelde commissies en werkgroepen.  

9.5 De samenstelling van de commissies en werkgroepen wordt door het bestuur 

aan het begin van het boekjaar openbaar gemaakt. 

10 PUBLICITEIT  

10.1 Het bestuur draagt zorg voor bekendmaking van de statuten en alle 

reglementen op de website van de stichting.  

10.2 Kennisgevingen van het bestuur of de Raad van Toezicht dienen op een 

deugdelijke, voor belanghebbenden kenbare wijze te worden bekendgemaakt, 

waaronder mede begrepen bekendmaking via de website van de stichting, 

individuele berichten of via een andere voor belanghebbenden toegankelijke 

informatiedrager.  

11 GEHEIMHOUDINGSPLICHT  

11.1 Alle leden van het bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het 

kader van de uitoefening van hun functie krijgen en die redelijkerwijs als 

vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet 

buiten het bestuur en de Raad van Toezicht openbaar maken, ook niet na 

aftreden.  

12 SLOTBEPALINGEN HANDHAVING EN UITLEGGING VAN DE STATUTEN 

EN REGLEMENTEN 

12.1 Het bestuur is belast met de handhaving van de bepalingen van de statuten en 

reglementen.  
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12.2 Het bestuur is met uitsluiting van enig ander orgaan van de stichting belast met 

de uitlegging van de statuten en reglementen, voor zover daarover enig verschil 

van mening mocht bestaan.  

12.3 Er bestaat ten aanzien van het in lid 2 van dit artikel bepaalde de mogelijkheid 

van beroep bij het beroepsorgaan.  

13 WIJZIGEN OF INTREKKEN REGLEMENT  

13.1 Dit reglement kan slechts gewijzigd of ingetrokken worden met inachtneming 

van de regels hieromtrent in de statuten.  

13.2 Dit reglement wordt aangehaald als "Bestuursreglement van de Stichting 

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming". 

*** 


