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REGLEMENT GOVERNANCE 
GELIEERDE STICHTINGEN

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte
1.1  In aanvulling op artikel 21 van de statuten van de Dierenbescherming 

(verleden op 15 december 2015 voor mr. Jan Barend Boeser, notaris te 
Haarlem) en artikel 7 lid 8 van de statuten van de gelieerde stichtingen 
geeft dit Reglement onder meer nadere regels met betrekking tot het 
bestuur en intern toezicht, de taken en bevoegdheden van het bestuur en 
de raad van toezicht van de Dierenbescherming in relatie tot de gelieerde 
stichtingen.  

1.2  De Dierenbescherming is door het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(“CBF”) aangemerkt als erkende instelling. Daarnaast onderschrijft de 
Dierenbescherming als lid van Goede Doelen Nederland de SBF-Code 
Goed Bestuur en de daarin opgenomen kernwaarden, principes en 
normen.

1.3  De Dierenbescherming wenst in dit Reglement de erkenningsnorm 
“governance/scheiden van bestuur en toezichthouden”, nader uit te 
werken en duidelijk te hebben hoe het bestuur en de raad van toezicht 
van de Dierenbescherming uitvoering geven aan hun taken ten aanzien 
van de aan de Dierenbescherming gelieerde stichtingen, waarvan de 
Dierenbescherming bestuurder is.

1.4  Dit Reglement Governance gelieerde stichtingen (“Reglement”) is 
goedgekeurd door de raad van toezicht van de Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van Dieren (“de Dierenbescherming”) in raad van 
toezichtvergadering gehouden op 30 november 2016 (onder de 
opschortende voorwaarden van instemming CBF en Belastingdienst, 
welke instemming is verkregen respectievelijk op 12 december 2016 van 
het CBF en op 28 maart 2017 van de Belastingdienst).  
Het reglement is vastgesteld door het bestuur van de Dierenbescherming 
op 1 juli 2017.
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Artikel 2. Begripsbepalingen
2.1  In dit Reglement wordt verstaan onder:
 a.  bestuur: de Dierenbescherming (vertegenwoordigd door haar 

bestuur);
 b.   consolidatie: samenvoegen van de activa, passiva, baten, lasten van 

rechtspersonen, die organisatorisch met elkaar zijn verbonden en die 
een zodanige onderlinge relatie hebben dat ze als één economische 
eenheid moeten worden beschouwd; 

 c.  consolidatiekring van de Dierenbescherming: rechtspersonen die 
door middel van consolidatie organisatorisch direct of indirect zijn 
verbonden met de Dierenbescherming;

 d.  de Dierenbescherming: de vereniging met volledige rechts-
bevoegdheid: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Dieren, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 40407319 (of haar rechtsopvolger(s) onder 
algemene titel); 

 e.  gelieerde stichting:  
een stichting, behorend tot de consolidatiekring van de 
Dierenbescherming, waarvan op grond van haar statuten: 

  (I)  de bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen (en 
gevormd) door de Dierenbescherming;

  (II)  haar activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de doelstellingen, de visie en het beleid (uitgewerkt in onder 
meer het meerjarenbeleidsplan en jaarplan met bijbehorende 
begrotingen) van de Dierenbescherming; 

  (III)   haar statuten en reglementen luiden conform de door de 
Dierenbescherming voorgeschreven modelstatuten en - 
reglementen;

  (IV)  haar statuten en reglementen weliswaar niet luiden conform de 
door de Dierenbescherming voorgeschreven modelstatuten 
en -reglementen, maar waarmee sprake is van een (schriftelijk) 
samenwerkingsverband.
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   In het huishoudelijk reglement van de Dierenbescherming kunnen 
overgangsregels ten aanzien van deze definitie worden opgenomen. 
Het bestuursreglement van de Dierenbescherming bevat een lijst 
van alle gelieerde stichtingen. Deze lijst wordt opgesteld door het 
bestuur van de Dierenbescherming, zulks na verkregen goedkeuring 
van de raad van toezicht van de Dierenbescherming;

 f.  landelijk reglement: een vastgesteld reglement uit de gehele set 
reglementen van de Dierenbescherming

 g.  landelijke statuten: de statuten van de Dierenbescherming, verleden 
op 15 december 2015 voor mr. Jan Barend Boeser, notaris te 
Haarlem;

 h.  raad van toezicht: de raad van toezicht van de Dierenbescherming, 
belast met het integraal toezicht op het bestuur, op de consolidatie-
kring van de Dierenbescherming, op het beleid en de algemene gang 
van zaken binnen de Dierenbescherming en de daarmee verbonden 
organisatie; 

 i.  schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch 
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te 
verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk 
anders is vermeld.

2.2  Tenzij in dit reglement anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, 
hanteert dit reglement voor het overige de in de landelijke statuten en de 
statuten van de gelieerde stichtingen gebruikte definities. 

Artikel 3. Achtergrondinformatie
3.1  Binnen de Dierenbescherming wordt voldaan aan het principe van 

“scheiding van bestuur en toezicht houden” volgens het raad van 
toezichtmodel. Het bestuur van de Dierenbescherming,  bestuurt 
de Dierenbescherming en verricht werkzaamheden op basis van de 
landelijke statuten en het bestuursreglement van de Dierenbescherming. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategische beleid, het 
management en vertegenwoordigt de Dierenbescherming.
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3.2  Met ingang van 1 januari 2015 en het van kracht worden van de fusie met 
de afdelingen is er één vereniging van de Dierenbescherming ontstaan. 
In de loop van 2015 en 2016 heeft de meerderheid van de gelieerde 
stichtingen tot invoering van modelstatuten voor gelieerde stichtingen 
besloten (of is hierbij voor zover mogelijk letterlijk aangesloten indien 
letterlijke invoering van modelstatuten statutair onmogelijk was) op 
grond waarvan de gelieerde stichtingen het bestuur overdragen aan 
een bestuurder, een meerderjarige werknemer die wordt benoemd 
door de Dierenbescherming. Doel van deze bestuursoverdracht is het 
daadkrachtiger sturen op kwaliteit en effectiever en efficiënter inspelen 
op ontwikkelingen. 

3.3  Op dit moment bestaat de structuur van de dierenbescherming uit 
één landelijke vereniging (de Dierenbescherming) en 51 verbonden /
gelieerde stichtingen (dit aantal kan fluctueren), waarvan 37 stichtingen 
worden gekenmerkt als “gelieerde stichtingen met modelstatuten” 
(bijlage 1 Overzicht gelieerde stichtingen). Dit zijn voornamelijk 
stichtingen waarin o.a. asiel- en dierenambulanceactiviteiten en 
vermogensbeheer zijn ondergebracht. 

3.4  Met ingang van het moment van invoering van de modelstatuten vielen 
die betreffende gelieerde stichtingen onder directe aansturing van 
de Dierenbescherming en vormde de operationeel manager/adjunct 
directeur het bestuur. De leden van de raad van toezicht van de 
Dierenbescherming vormden (in privé, als natuurlijke personen) eveneens 
de raden van toezicht van de gelieerde stichtingen. Na het vertrek van 
de operationeel manager/adjunct directeur per 1 juli 2015 vormde een 
bestuurder van de Dierenbescherming (in privé, als natuurlijk persoon) 
het bestuur van de gelieerde stichtingen. Omdat deze samenloop van 
meerdere bestuurlijke en toezichthoudende functies door dezelfde 
personen zorgde voor een dubbelrol voor de betreffende bestuurder en 
toezichthouders, bestuurlijke drukte/vergaderdruk, veel administratieve 
handelingen met zich meebracht, is besloten tot vereenvoudiging van de 
structuur. Deze vereenvoudiging houdt in dat de Dierenbescherming (de 
rechtspersoon) met ingang van 1 juli 2017 het bestuur van de gelieerde 
stichtingen vormt. 
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Artikel 4. Positionering bestuur en raad van toezicht van de 
Dierenbescherming
4.1  Het bestuur van de Dierenbescherming is mede krachtens het bepaalde 

in artikel 14 lid 1 van de landelijke statuten belast met besturen van de 
Dierenbescherming en met de algemene gang van zaken binnen de 
Dierenbescherming en de daarmee verbonden organisaties (waaronder 
ook de gelieerde stichtingen met modelstatuten begrepen). 

4.2  De raad van toezicht houdt mede krachtens het bepaalde in artikel 21 
lid 1 van de landelijke statuten landelijk integraal toezicht op het beleid 
van het bestuur van de Dierenbescherming en op de algemene gang van 
zaken binnen de Dierenbescherming en de gelieerde stichtingen. De 
raad van toezicht heeft een concernbrede taakopvatting en houdt mede 
rekening met de belangen van de gelieerde stichtingen. De raad van 
toezicht staat het bestuur met advies terzijde. 

Artikel 5. Taken bestuur gelieerde stichtingen
5.1  Het bestuur draagt ervoor zorg dat steeds zodanige boeken, bescheiden 

en aantekeningen worden gehouden ten aanzien van de gelieerde 
stichtingen dat daaruit door het bestuur en de raad van toezicht te 
allen tijde de rechten en verplichtingen van iedere gelieerde stichting 
kan worden gekend. Het bestuur ziet erop toe dat ten behoeve van 
de gelieerde stichtingen een heldere administratie wordt gevoerd en 
geldstromen daar waar nodig van elkaar worden gescheiden indien 
vereist op basis van subsidierelaties, schenkingen of testamentaire 
bepalingen. 

5.2  Het bestuur zal jaarlijks - uiterlijk één maand na het begin van het 
nieuwe boekjaar - van iedere gelieerde stichting - voor zover nodig of 
van toepassing - het jaarplan casu quo de begroting van de betreffende 
gelieerde stichting ter informatie doen toekomen aan de raad van 
toezicht.

5.3  Het bestuur draagt ervoor zorg dat aan de raad van toezicht steeds 
op eerste verzoek volledige inzage wordt verschaft in de boeken, 
bescheiden en aantekeningen van of met betrekking tot iedere gelieerde 
stichting, welk verzoek door de raad van toezicht op redelijke gronden 



6

zal worden gedaan. Het bestuur draagt ervoor zorg dat voorts op verzoek 
van de raad van toezicht onverwijld mondeling alle aanvullende informatie 
zal worden verschaft die in redelijkheid mag worden gevergd.

Artikel 6 Toezicht - wijze van toezicht op gelieerde stichtingen
6.1  De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de 

uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van 
de Dierenbescherming als de landelijke organisatie ter bescherming 
van dieren, op de belangen van de gelieerde stichtingen en de daarbij 
betrokken belanghebbenden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
personeel, donateurs en vrijwilligers.

  Daar waar het bestuur handelt namens de Dierenbescherming als 
bestuurder van een gelieerde stichting, toetst de raad van toezicht 
of het bestuur handelt in het belang van de betreffende gelieerde 
stichting, en daarbij rekening houdend met het groepsbelang. De raad 
van toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de 
Dierenbescherming een algemeen nuttig doel dient. 

6.2  De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur zijn beleid uitvoert met 
inachtneming van het door de ledenraad - na schriftelijke goedkeuring 
van de raad van toezicht - vastgestelde meerjarenbeleidsplan en de 
meerjarenraming, de begroting en het jaarplan.

6.3  Op grond van artikel 14.3 van de landelijke statuten zijn onder meer de 
volgende besluiten van het bestuur onderworpen aan de schriftelijke 
goedkeuring van de raad van toezicht:

 “k.  alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend 
gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van 
toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van 
toezicht onderworpen zijn.”

6.4  Al dan niet in aanvulling op de statuten van de gelieerde stichtingen 
en met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 14.3 sub k van de 
landelijke statuten, zijn de besluiten van het bestuur onderworpen aan 
de goedkeuring van de raad van toezicht indien ze geschieden namens 
de Dierenbescherming als bestuurder van een gelieerde stichting en 
betrekking hebben op: 
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 a.  het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 
voor overeenkomsten waarbij de Dierenbescherming zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt, tenzij het vervreemden van registergoederen betreft die 
krachtens testamentaire beschikking of schenking zijn verkregen 
of tenzij hierin reeds is voorzien in het goedgekeurde jaarplan/de 
begroting of het meerjarenbeleidsplan/ de begroting;

 b.  het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame samenwerking, 
indien die van grote strategische betekenis voor de 
Dierenbescherming is;

 c.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van een deelneming van 
aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de 
Dierenbescherming;

 d.  het aangaan van aanmerkelijke verplichtingen en/of het doen van 
bestedingen en investeringen, die niet of niet volledig in de begroting 
zijn opgenomen; onder aanmerkelijke verplichtingen en/of het doen 
van aanmerkelijke bestedingen en investeringen worden verstaan 
verplichtingen, bestedingen en investeringen van een bedrag groot  
€ 100.000 of meer;

 e.  de vaststelling van het jaarverslag (bestuursverslag) en de 
jaarrekening (indien van toepassing);

 f. het aanvragen van het faillissement of surseance;
 g. het wijzigen van de statuten;
 h.  het aangaan van een juridische fusie met een andere rechtspersoon, 

zowel indien de betreffende gelieerde stichting optreedt als 
verkrijgende stichting dan wel optreedt als verdwijnende stichting;

 i.  het aangaan van een juridische splitsing, zowel in geval van een 
zuivere splitsing als in geval van afsplitsing;

 j. het ontbinden van een gelieerde stichting;
 k.  het aanwijzen van een instelling/begunstigde van het batig 

liquidatiesaldo;
 l.  alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend 

gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van 
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toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van 
toezicht onderworpen zijn. 

6.5  De raad van toezicht streeft er naar in alle vier de regio’s van de 
Dierenbescherming ten minste éénmaal per jaar te vergaderen ten 
kantore van een gelieerde stichting.

Artikel 7. Overige informatieverstrekking met betrekking tot gelieerde 
stichtingen
7.1  De raad van toezicht verkrijgt zijn overige (reguliere) informatie met 

betrekking tot de gelieerde stichtingen op enkele te onderscheiden 
manieren:

 -    periodiek door toezending van of namens het bestuur van relevante 
informatie;

 -    periodiek middels de vergaderingen van de raad van toezicht;
 -    in de dialoog met de locatiemanagers en de regiomanagers.
7.2 Het bestuur informeert de raad van toezicht periodiek over:  
 -     ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van 

de gelieerde stichtingen ten opzichte van de Dierenbescherming;
 -    de aan de gelieerde stichtingen verbonden risico’s en mechanismen 

tot beheersing daarvan, zowel vanuit het perspectief van de gelieerde 
stichtingen als vanuit perspectief van de Dierenbescherming;

 -    de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluit vorming 
waarbij het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft; 

 -    problemen en conflicten van enige betekenis binnen de 
consolidatiekring;

 -    problemen en conflicten van enige betekenis ten aanzien van de 
gelieerde stichtingen in relatie met derden;

 -    calamiteiten waarvan potentieel (veel) media-aandacht te verwachten is;
 -    gerechtelijke procedures van materiële enige betekenis binnen de 

consolidatiekring;
 -    kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de (negatieve) 

publiciteit komen.
  In geval van calamiteiten zal het bestuur de voorzitter van de raad van 

toezicht zo spoedig mogelijk informeren.
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7.3  Het bestuur informeert voorts de raad van toezicht periodiek over de 
gang van zaken, voor zover die relevant zijn voor de Dierenbescherming, 
bij verbonden rechtspersonen die geen modelstatuten hebben, maar 
waar wel:

 -   door de Dierenbescherming, een bestuurder van de 
Dierenbescherming of een gelieerde stichting de functie wordt 
uitgeoefend van bestuurder en/of;

 -    de Dierenbescherming of een gelieerde stichting een lid of 
aandeelhouder is;

 -    op basis van samenvoeging deel uitmaken van de samengevoegde 
jaarrekening. 

Artikel 8. Belangenverstrengeling met betrekking tot gelieerde 
rechtspersonen
8.1  Het functioneren van de bestuurders en de leden van de raad van 

toezicht ten aanzien van de gelieerde stichtingen wordt gekenmerkt door 
integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een bestuurder of 
een lid van de raad van toezicht in de uitoefening van de functie op geen 
enkele wijze een persoonlijk belang heeft bij een gelieerde stichting. 

8.2  Een bestuurder dan wel een lid van de raad van toezicht kan niet 
gelden als onafhankelijk indien hij, dan wel een persoon waarmee hij 
een nauwe familie- of vergelijkbare relatie heeft (waaronder begrepen - 
maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd 
samenwonen en bloed- of aanverwanten tot in de  tweede graad):

 a.  een persoonlijke financiële vergoeding van een gelieerde stichting 
ontvangt;

 b.  bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder en werknemer 
is van:

   een entiteit waarmee de gelieerde stichting op structurele wijze op 
geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; of een entiteit of 
daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de 
gelieerde stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar 
ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk 
afstaat. 



10

   Hetgeen onder b. is bepaald, geldt niet indien en voor zolang 
de stichting en de betreffende entiteit deel uitmaken van de 
consolidatiekring van de Dierenbescherming.

8.3  Indien een bestuurder of lid van de raad van toezicht voorziet dat als 
gevolg van het in artikel 8.2 bepaalde een (schijn van) onverenigbaarheid 
zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met een 
gelieerde stichting kan ontstaan, zal de betreffende bestuurder of het 
betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter van de raad van 
toezicht daarvan in kennis stellen. 

8.4  Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een onverenig-
baarheid, waarvoor een (tijdelijke) oplossing mogelijk is, werkt de 
betreffende bestuurder of het lid van de raad van toezicht mee aan deze 
(tijdelijke) oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake 
is van een structurele ontoelaatbare onverenigbaarheid, waarvoor naar 
oordeel van de raad van toezicht geen andere oplossing mogelijk is, 
zal de betreffende bestuurder of lid van de raad van toezicht er voor 
zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel 
aftreden. De voorzitter stelt de overige leden van de raad van toezicht op 
de hoogte. Indien het de voorzitter zelf betreft dient hij dit te melden aan 
de gehele raad van toezicht en geldt eveneens het in dit lid bepaalde. 

8.5  Onverminderd het vorenstaande geldt dat een bestuurder dan wel een 
lid van de raad van toezicht niet deelneemt aan de discussie en de 
besluitvorming over een onderwerp of (rechts)handeling waarbij hij een 
(potentiële) belangenverstrengeling heeft en dient tijdig de vergadering te 
verlaten. 

8.6  In het in dit Reglement hiervoor bepaalde in artikel 8.5 bedoelde geval 
wordt indien het een bestuurder betreft, indien mogelijk het betreffende 
besluit door een andere bestuurder van de Dierenbescherming 
genomen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, 
wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

8.7  In het in dit Reglement hiervoor bepaalde in artikel 8.5 bedoelde geval 
wordt indien het een lid van de raad van toezicht betreft, het betreffende 
besluit door de overige leden van de raad van toezicht genomen. 
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Artikel 9. Dagelijkse leiding gelieerde stichtingen
9.1  Het bestuur stuurt de stichtingen aan en wordt daarbij ondersteund door 

vier regioteams. Een regioteam bestaat thans o.a. uit een regiomanager, 
een managementassistent, een (financieel) administratief medewerker, 
een aantal medewerkers Intake en Coördinatie en een lobbyist. 

9.2  De regiomanager is in beginsel verantwoordelijk voor de stichtingen in 
zijn /haar regio. Deze regiomanager legt vervolgens verantwoording af 
aan het bestuur.

9.3  Het bestuur borgt dat zij voldoende geïnformeerd en aangesloten 
is en neemt op basis van de arbeidsrelatie met medewerkers en 
bestuurlijke verantwoordelijkheid maatregelen die in de betreffende regio 
noodzakelijk zijn. 

9.4  Het bestuur informeert de raad van toezicht op de wijze zoals in dit 
reglement is beschreven.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 1 juli 2017, goedgekeurd door de raad 
van toezicht in zijn vergadering van 30 november 2016.

NB Een actueel overzicht van gelieerde stichtingen met modelstatuten (als 
bedoeld onder 3.3) wordt op de website gepubliceerd.


