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Huishoudelijk Reglement  

 Stichting Beter Leven kenmerk 

 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 

1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

 a. de stichting: Stichting Beter Leven kenmerk, gevestigd te 

Den Haag; 

 b. Dierenbescherming: de te ’s -Gravenhage gevestigde Ne-

derlandse vereniging tot Bescherming van Dieren; 

 c. Bestuur: bestuur van de stichting; 

 d. SBLk: Stichting Beter Leven kenmerk; 

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

 f. 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. 

 

Handelsnaam 

Artikel 2 

De stichting presenteert zich in externe uitingen onder haar statutaire 

naam, genoemd in artikel 2.1. van de statuten en/of onder haar verkor-

te handelsna(a)m(en), zoals deze blijkt uit de kamer van koophandel.  
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Declaratie 

Artikel 3 

3.1. De leden van het bestuur zijn gerechtigd in verband met werk-

zaamheden voor de stichting gemaakte reis-, verblijfs- en ande-

re kosten te declareren bij de penningmeester. 

3.2. Daartoe dient een declaratieformulier te worden ingeleverd 

waarbij de originele nota's en betalingsbewijzen van de desbe-

treffende kosten worden gevoegd. 

3.3. Het declaratieformulier dient binnen 3 maanden, na dagteke-

ning van de nota’s, te worden ingediend. Niet-tijdig ingediende 

declaraties worden niet in behandeling genomen.  

3.4. Het declaratieformulier wordt ondertekend “voor akkoord” door 

de penningmeester.  

3.5. De in het voorgaande lid genoemde kosten worden vergoed 

rekening houdend met de fiscale wetgeving; voor zover kosten 

niet belasting- en premievrij vergoed kunnen worden, komen de 

fiscale lasten ten laste van de indiener van de declaratie. 

3.6 De manager draagt zorg voor de betaling van de door de pen-

ningmeester akkoord bevonden gedeclareerde kosten. 

 

Kostenvergoeding 

Artikel 4 

4.1. Het bestuur vergoedt de leden van het bestuur de daadwerke-

lijk gemaakte kosten indien en voor zover zij ter uitsluitende be-

oordeling van het bestuur gemaakt zijn in verband met een 

goede vervulling van taken. 

4.2. Het bestuur vergoedt de gedeclareerde kosten in de regel bin-

nen één maand na afloop van de maand waarin de kosten zijn 
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gedeclareerd. Betaling zal plaatsvinden door overmaking op 

het bank- of girorekeningnummer zoals dat bekend is bij het be-

stuur. Op de declaratie dient, naast de datum, ook inzichtelijk te 

worden gemaakt waarvan en/of voor wie de kosten zijn ge-

maakt.  

 

Declarabele kostensoorten 

Artikel 5 

5.1. De volgende kostensoorten komen voor vergoeding in aanmer-

king: 

 - daadwerkelijk gemaakte reiskosten op basis van: 

* verreden kilometers tegen de binnen de Dierenbe-

scherming  gebruikelijke  vergoeding per kilometer; 

 *  kosten openbaar vervoer (2e klas). 

 - overige kosten, voor zover het bestuur daarvoor nadere 

regels en maxima heeft vastgesteld. 

5.2. Ten aanzien van vergoedingen van declaraties en kostenver-

goedingen met betrekking tot de werknemers die op basis van 

een arbeidsovereenkomst met de stichting werkzaamheden ver-

richten, is het reglement vergoeding van declaraties en kosten-

vergoedingen zoals opgenomen in het van toepassing zijnde 

Personeelshandboek van toepassing. 

 

Geschillen en klachten 

Artikel 6 

6.1. De bevoegdheid van het beroepsorgaan is beperkt tot geschil-

lenbeslechting als beschreven in 6.2 en 6.3 van dit reglement. De 

samenstelling (en overige in dit kader van toepassing zijnde rele-

vante regelgeving) betreffende het beroepsorgaan wordt gere-
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geld in de landelijke statuten en/of reglementen van de Dieren-

bescherming.   

6.2. Het beroepsorgaan beslist in hoogste ressort naar billijkheid in alle 

gevallen, waarin uit hoofde van de statuten zijn beslissing wordt 

gevraagd. Zijn beslissing is bindend. 

6.3. Het beroepsorgaan heeft voorts tot taak te bemiddelen in ge-

schillen ontstaan binnen de stichting tussen organen van de stich-

ting. Het beroepsorgaan is niet bevoegd in geschillen die ten de-

le of geheel arbeidsrechtelijk van aard zijn.  

6.4. De organen en werknemers van SBLk verlenen het beroepsor-

gaan des verzocht alle medewerking die zij voor de uitoefening 

van haar taak verlangt. 

6.5. Een beroep als bedoeld in artikel 7 lid 2, artikel 23 en artikel 24 lid 1 

van de statuten wordt ingesteld bij gemotiveerd beroepschrift 

dat is ondertekend door al degenen die het beroep instellen. 

6.6. Het beroepschrift dient aangetekend te worden verzonden aan 

de secretaris van het bestuur. Deze zendt onverwijld drie afschrif-

ten van het beroepschrift aan de secretaris van het beroepsor-

gaan, alsmede een afschrift aan het orgaan dat de beslissing 

heeft genomen waartegen het beroep is gericht. 

6.7. Dit orgaan is bevoegd binnen een door het beroepsorgaan te 

bepalen termijn een verweerschrift aan het beroepsorgaan in te 

zenden. De secretaris van het beroepsorgaan zendt onverwijld 

een afschrift van dit verweerschrift aan degene die het beroep 

heeft ingesteld. 

6.8. Hangende de behandeling van het beroep kan het besluit waar-

tegen het beroep is gericht, op verzoek van de appellant door 

de voorzitter van het beroepsorgaan of diens plaatsvervanger 
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geheel of gedeeltelijk worden geschorst, op grond dat de uitvoe-

ring 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. 

6.9. Zowel degene die, of het orgaan dat, de zaak aanhangig heeft 

gemaakt als het orgaan dat de bestreden beslissing heeft geno-

men dan wel degene die, of het orgaan dat, rechtstreeks bij de 

zaak betrokken is, kunnen verlangen door het beroepsorgaan te 

worden gehoord. 

6.10. Het beroepsorgaan beslist zo spoedig mogelijk en doet de beslis-

sing schriftelijk met opgave van redenen toekomen aan degene 

die het beroep heeft ingesteld, aan het orgaan dat de beslissing 

heeft genomen waartegen het beroep is gericht en, in voorko-

mend geval, aan degene die, of het orgaan dat, rechtstreeks bij 

de zaak betrokken is.  

6.11 Op klachten, zijnde uitingen van onvrede over het handelen of 

nalaten van de stichting, ingediend door een persoon of organi-

satie die een product of dienst van de stichting afneemt in de 

breedste zin van het woord en waarbij de klager impliciet of ex-

pliciet een oplossing of verbetering verwacht, is het klachtenre-

glement van de stichting van toepassing. 

 

Commissies en adviseurs 

Artikel 7 

7.1. De leden van de ingevolge artikel 14 lid 1 van de statuten in te 

stellen commissies en/of werkgroepen worden benoemd voor 

een bepaalde tijd, zijn onbeperkt, doch steeds voor een bepaal-

de tijd, herbenoembaar en kunnen te allen tijde door het bestuur 

van hun functie ontheven worden. 
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7.2. 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. 

7.3. In het jaarverslag van de secretaris wordt in het kort melding ge-

maakt van alle commissies en werkgroepen die gedurende het 

verslagjaar in functie waren, alsmede van hun werkzaamheden. 

7.4. 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. 

7.5 De samenstelling van de commissies en werkgroepen wordt door 

de secretaris aan het begin van het boekjaar openbaar ge-

maakt. 

 

Accountant 

Artikel 8 

8.1 De accountant van de Dierenbescherming onderzoekt de  

 jaarrekening van de  stichting en brengt van zijn bevindingen 

verslag uit aan het bestuur. 

8.2 Het bestuur is verplicht de accountant als bedoeld in artikel 8.1 al-

le gewenste inlichtingen te verschaffen, de kas- en/of bank- en/of 

girorekeningen te laten controleren en inzage in alle boeken en 

bescheiden te verlenen. 

 

Publiciteit 

Artikel 9 

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

relevante reglementen op de website van de stichting.  



 
 
 
 
 
 
 

— 7 
9.2. 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. 

 

Slotbepalingen 

 

Handhaving en uitlegging van de statuten en reglementen 

Artikel 10 

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

de statuten en reglementen. 

10.2. 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. 

10.3. 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 11 

11.1. Dit reglement kan slechts gewijzigd of ingetrokken worden met in-

achtneming van de regels hieromtrent in de statuten. 

11.2.  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. 
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Overgangsbepalingen 

Artikel 12 

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

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

treden ervan voorvallen. 

12.3. Dit reglement wordt aangehaald als ”Huishoudelijk reglement 

Stichting Beter Leven kenmerk”. 

 

 

 

 


