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Reglement raad van toezicht van de Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Dieren 

1 BEGRIPSBEPALINGEN  

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: 

(a) NVBD: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren; 

(b) Consolidatiekring van de NVBD: rechtspersonen die door middel van 

consolidatie organisatorisch direct of indirect zijn verbonden met de 

NVBD. Het bestuursreglement van de NVBD bevat een lijst met de 

rechtspersonen die tot de consolidatiekring behoren.   

(c) Gelieerde organisatie: een rechtspersoon behorend tot de 

consolidatiekring van NVBD en waarvan op grond van zijn statuten: 

 een bestuurder wordt benoemd en ontslagen door het bestuur 

van de NVBD, en 

 zijn activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

doelstellingen, de visie en het beleid van de NVBD, en  

 zijn statuten luiden conform de door de NVBD voorgeschreven 

modelstatuten, of  

 zijn statuten weliswaar niet luiden conform de door de NVBD 

voorgeschreven modelstatuten, maar waarmee sprake is van 

en schriftelijk samenwerkingsverband.      

Het bestuursreglement van de NVBD bevat een lijst van alle gelieerde 

organisaties. Deze lijst wordt opgesteld door het bestuur, zulks na 

verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. 

NB. De LID behoort wel tot de consolidatiekring van de NVBD, maar is 

geen gelieerde organisatie; het bestuur van de LID wordt niet benoemd 

door het bestuur van de NVBD. 

(d) LID: Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.  

(e) Dierenbescherming: het organisatorische verband dat gevormd wordt 

door de NVBD en de rechtspersonen die tot de consolidatiekring van 

de NVBD. 
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(f) Raad van toezicht: de raad van toezicht van de NVBD. 

(g) Bestuur: het bestuur van de NVBD.  

(h) Bestuurder: een bestuurder van de NVBD.  

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 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT  

2.1 Het bestuur bestuurt de NVBD. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op 

het bestuur en op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de NVBD 

en de gelieerde organisaties. De raad van toezicht staat het bestuur met raad 

en advies terzijde.  

2.2 De bedoeling van het toezicht op de NVBD is te toetsen of, en daardoor te 

bevorderen dat, het bestuur van de NVBD de doelen van de NVBD en meer in 

algemene zin rekening houdend met de doelen van de Dierenbescherming 

zowel doelgericht en effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert. De raad van 

toezicht neemt daarbij het geldende ethisch en normatief kader in acht.  

2.3 Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid (op de resultaten op lange 

termijn), het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid (de resultaten op korte 

termijn en per heden) en het te evalueren of geëvalueerde beleid (de resultaten 

van het verleden). De raad van toezicht toetst de werkelijk behaalde resultaten 

aan het voorgenomen beleid, en toetst de beleidsvoornemens aan de hand van 

haalbaarheid en realiteitsgehalte.  

2.4 De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleid en bij de uitvoering van 

zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de NVBD en rekening houdt 

met het belang van de Dierenbescherming in algemene zin, in relatie tot haar 

maatschappelijke functie, en of het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige 

afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de NVBD en meer in 

algemene zin bij de Dierenbescherming betrokken zijn. 

3 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN 

TOEZICHT  

3.1 De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval 

tot zijn verantwoordelijkheid: 
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(a) het zorg dragen voor een goed functionerend bestuur (o.a. door het 

bindende voordragen, de beoordeling en het ontslag van de leden van 

het bestuur); 

(b) het vaststellen van het functieprofiel en de selectieprocedure van de 

leden van het bestuur; 

(c) het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (o.a door 

het bindend voordragen, de beoordeling en het ontslag van (leden van) 

de raad van toezicht); 

(d) het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur; 

(e) het bewaken van het normatieve kader waarbinnen het bestuur 

opereert, met bijzondere aandacht voor de doelstelling en continuïteit 

van de Dierenbescherming; 

(f) het beoordelen en, indien dit statutair is voorgeschreven, goedkeuren 

van de besluiten van het bestuur;  

(g) het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het 

bestuur;  

(h) de periodieke beoordeling en evaluatie van de leden van het bestuur 

en de raad van toezicht;  

(i) het toezien op het fondsenwervingsbeleid van en de doelmatige 

besteding van de ontvangen middelen door de NVBD en gelieerde 

organisaties;  

(j) het doen van een bindende voordracht aan de ledenraad inzake het 

benoemen of ontslaan van de accountant; 

(k) de overige handelingen die op grond van de wet of de statuten van de 

NVBD zijn opgedragen dan wel zijn voorbehouden aan de raad van 

toezicht. 

3.2 De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar de invulling van de 

maatschappelijke taak, de positie en strategie alsmede het beleid van de NVBD, 

de analyse van het risico inclusief de risicobeheersing- en controlesystemen, 

en voorts de (meerjaren)beleidsplannen, begrotingen, jaarverslagen en 

jaarrekeningen. De raad van toezicht en het bestuur kunnen daarbij afspraken 

maken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.  
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3.3 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde 

(kunnen) zijn bij leden van de raad van toezicht, het bestuur of bij de externe 

accountant van de NVBD in relatie tot de NVBD is de raad van toezicht 

verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken. 

4 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN FUNCTIEPROFIEL  

4.1 De raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens het 

functieprofiel vast overeenkomstig dit reglement. Van de vacature alsmede het 

vastgestelde functieprofiel wordt kennisgegeven aan het bestuur.  

4.2 In geval van een herbenoeming, bespreekt de voorzitter van de raad van 

toezicht dit voornemen met het bestuur en voert de voorzitter voorafgaand aan 

de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de raad 

van toezicht. Een herbenoeming vindt plaats op bindende voordracht van de 

raad van toezicht. 

4.3 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een 

vice-voorzitter.  

4.4 De raad van toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden 

afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de 

achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van 

toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het 

integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van het 

bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. 

Functieprofiel  

4.5 De raad van toezicht maakt een functieprofiel van de raad van toezicht en gaat 

tenminste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet 

volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins 

ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na of het functieprofiel nog 

voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij het bestuur. Zo nodig 

stelt de raad van toezicht het functieprofiel bij.  

4.6 Het functieprofiel is openbaar en wordt verstrekt aan het bestuur. Het 

functieprofiel is voor iedereen opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad 

van toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de raad 

van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die 

relevant zijn voor de vervulling van de taak als toezichthouder, eerste 

benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.  
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4.7 Het functieprofiel voor de raad van toezicht dient ertoe te leiden dat de raad van 

toezicht zodanig is samengesteld dat:  

(a) er voldoende affiniteit met de doelstelling van de NVBD en het 

gedachtegoed van de Dierenbescherming in zijn algemeenheid 

aanwezig is;  

(b) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt 

bereikt;  

(c) betekenis wordt gegeven aan de NVBD als ledenorganisatie; 

(d) een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden 

en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan 

inhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en 

bedrijfskundige achtergronden;  

(e) de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het 

bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;  

(f) adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve 

van het bestuur. 

4.8 Indien en voor zover de raad van toezicht zijn aandachtsgebieden onderling 

heeft verdeeld, kan de raad van toezicht per te onderscheiden aandachtsgebied 

binnen de raad van toezicht dit functieprofiel aanvullen met een specifieke 

detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.  

De voorzitter  

4.9 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd het 

functieprofiel, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de 

raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:  

(a) het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de 

voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;  

(b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende 

rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van 

toezicht;  

(c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en 

functie van de raad van toezicht en het bestuur;  
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(d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij 

zonodig extern een rol in het belang van de NVBD en van de 

Dierenbescherming in zijn algemeenheid kan vervullen. 

4.10 De voorzitter van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak de NVBD 

respectievelijk de Dierenbescherming in zijn algemeenheid in voorkomende 

gevallen te vertegenwoordigen op verzoek van het bestuur of indien sprake is 

van een tegenstrijdig belang, het bewaken en bevorderen van het functioneren 

van (de relatie met) het bestuur en het in de remuneratiecommissie 

voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het 

bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is 

voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid 

van de raad van toezicht.  

5 EINDE LIDMAATSCHAP  

5.1 Het overeenkomstig de statuten opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig 

ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht 

gewaarborgd is. In beginsel treden de leden van de raad van toezicht niet 

gezamenlijk af.  

5.2 Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag 

van een lid van de raad van toezicht zal tevoren door de raad van toezicht, het 

betreffende lid van de raad van toezicht en het bestuur een gedragslijn worden 

overeengekomen. 

6 INFORMATIEVOORZIENING 

6.1 Uiteindelijk is de raad van toezicht zelf verantwoordelijk voor zijn 

informatievoorziening; de raad van toezicht stelt zich dan ook actief op. 

De raad van toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen 

en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de NVBD, 

conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een 

zelfstandig oordeel te kunnen komen. 

6.2 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het bestuur hem op de hoogte 

zal houden ten aanzien van: 

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

de NVBD en van de Dierenbescherming in het algemeen; 

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

waarvan het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft; 
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(c) problemen en conflicten van enige betekenis voor de NVBD en/of de 

Dierenbescherming in zijn algemeenheid, 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 controlesystemen, 

waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de 

doelstelling van de NVBD en de Dierenbescherming in zijn 

algemeenheid; 

(h) het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap;  

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

6.3 leder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij 

in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die 

redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk 

behandelen en niet buiten de raad van toezicht of het bestuur openbaar maken, 

ook niet na zijn aftreden. 

7 INTERNE DESKUNDIGHEID EN EXTERNE DESKUNDIGEN  

7.1 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven 

verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van dieren 

in het algemeen en de functie daarbij van de NVBD in het bijzonder.  

7.2 De raad van toezicht bespreekt elk jaar met de accountant, onderling en in 

aanwezigheid van het bestuur, het accountantsverslag en de jaarrekening van 

de NVBD betreffende het voorafgaande jaar. De raad van toezicht heeft het 

recht de accountant en de auditcommissie voor zijn oordeel en advies in te 

schakelen over elk door de raad van toezicht noodzakelijk geacht onderwerp.  

7.3 De raad van toezicht heeft het recht om externe deskundigheid voor zijn oordeel 

en advies in te schakelen. De financiële consequenties van de inschakeling van 

de accountant of andere externe deskundigen komen voor rekening van de 

NVBD. 
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8 BESLUITVORMING EN VERGADERING, INTERN EN EXTERN OVERLEG 

8.1 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt, behoudens bijzondere 

gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden 

bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de NVBD.  

8.2 In de regel bereidt het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in 

overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, voor. Besluiten van het 

bestuur, die ingevolge de statuten van de NVBD de goedkeuring van de raad 

van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed 

geagendeerd.  

8.3 In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door het 

bestuurssecretariaat. Het bestuur draagt op verzoek van de voorzitter van de 

raad van toezicht tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden 

van de raad van toezicht en de notulering van de vergaderingen van de raad 

van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk 

voor de leden van de raad van toezicht. 

Besluitvorming en vergadering  

8.4 De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het 

bestuur. In geval besloten wordt te vergaderen zonder het bestuur wordt door 

de raad van toezicht het besluit gemotiveerd vanuit het belang van de NVBD, 

de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan, of van een agendapunt. De 

motivatie wordt in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk ook in de 

agenda benoemd.  

8.5 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft 

dat tegenstrijdig is met het belang van de NVBD en de daaraan verbonden 

organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, 

wordt het besluit toch genomen door de raad van toezicht, onder schriftelijke 

vastlegging van de overwegingen daartoe.     

Jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad  

8.6 Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen de Ondernemingsraad van de NVBD 

en de consolidatiekring van de NVBD enerzijds en de raad van toezicht 

anderzijds. Het bestuur wordt eveneens uitgenodigd voor dit overleg.   
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9 EVALUATIE FUNCTIONEREN EN WERKGEVERSCHAP  

Evaluatie functioneren raad van toezicht  

9.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in 

welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur 

wordt geëvalueerd en beoordeeld. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de raad 

van toezicht en het bestuur betrokken.  

9.2 De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er 

zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen 

functioneren als ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn 

die in de evaluatie betrokken dienen te worden. Indien de raad van toezicht 

besluit hierover te vergaderen zonder aanwezigheid van het bestuur, stelt de 

voorzitter het bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte 

van het besprokene. 

Werkgeverschap bestuur  

9.3 De raad van toezicht stelt het functieprofiel van en de selectieprocedure voor 

de leden van het bestuur vast. Het functieprofiel en de selectieprocedure 

kunnen deel uitmaken van het bestuursreglement en bij het ontstaan van een 

vacature in het bestuur zo nodig nader worden ingevuld.  

9.4 De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de 

honorering van de leden van het bestuur, en legt deze contractueel met hem 

vast.  

9.5 De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de 

leden van het bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de raad 

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.  

9.6 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. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de 

hand van dit beoordelingskader door de raad van toezicht tot een oordeel 

gekomen.  

10 VERANTWOORDING  

10.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door 

verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Hij verschaft daarbij 
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inzicht op welke wijze de NVBD invulling geeft aan het beginsel van goed 

bestuur en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de NVBD 

en de Dierenbescherming in zijn algemeenheid heeft.  

10.2 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door 

integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening 

van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de 

Dierenbescherming. 

11 HONORERING EN/OF ONKOSTENVERGOEDING  

11.1 De leden van de raad van toezicht krijgen voor de uitoefening van hun functie 

hun onkosten vergoed. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de 

vergoeding gelden de voor algemeen nut beogende instellingen vigerende 

richtlijnen en uitgangspunten.  

11.2 De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en is openbaar. 

12 COMMISSIES EN ADVISEURS  

12.1 De leden van de ingevolge de statuten van de NVBD, door de raad van toezicht 

in te stellen commissies worden benoemd voor een door de raad van toezicht 

bepaalde tijd, zijn steeds voor een bepaalde tijd herbenoembaar en kunnen te 

allen tijde door de raad van toezicht van hun functie ontheven worden.  

12.2 De in het vorige lid bedoelde commissies leggen ten minste eens per jaar 

verantwoording af aan de raad van toezicht over de sinds hun benoeming dan 

wel hun vorige verantwoording verrichte werkzaamheden.  

12.3 In het jaarverslag van de NVBD wordt in het kort melding gemaakt van alle 

commissies die gedurende het verslagjaar in functie waren, alsmede van hun 

werkzaamheden.  

12.4 De leden van de raad van toezicht hebben toegang tot de vergaderingen van 

alle in het eerste lid bedoelde commissies. Zij hebben in die vergaderingen een 

adviserende stem. 

13 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT  

13.1 Bij beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht is het 

vertrekkende lid van de raad van toezicht verplicht alle in zijn bezit zijnde 

stukken, bescheiden en andere informatiedragers met betrekking tot zijn functie 

onverwijld over te dragen aan de raad van toezicht.  
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14 WIJZIGING REGLEMENT  

14.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens 

na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter 

vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.  

14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. 

Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het bestuur 

ingewonnen.  

14.3 Dit reglement wordt aangehaald als: “Reglement raad van toezicht van de 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren”. 

*** 


