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Reglement remuneratiecommissie 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) Remuneratiecommissie: de remuneratiecommissie van de LID. 

(f) 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 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

2.1 De remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht en bereidt 

besluitvorming door de raad van toezicht voor ter zake van: 

(a) het vaststellen van een functiebeschrijving en selectieprocedure voor 

de bestuurder en leden van de raad van toezicht; 

(b) de beloning, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en overige honorering 

van de bestuurder en de contractuele vastlegging daarvan; 

(c) het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder; 

(d) het jaarlijks evalueren van het functioneren van de raad van toezicht;  

(e) het vaststellen van een beoordelingsprocedure en – kader voor de 

bestuurder. 

2.2 Onverminderd de door de remuneratiecommissie verrichte werkzaamheden 

blijft de raad van toezicht als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de 



 

4 / 7 

hem opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de 

wijze waarop de remuneratiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.  

2.3 De remuneratiecommissie kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de raad 

van toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend. Zij kan nimmer 

bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de 

raad van toezicht kan uitoefenen. 

3 SAMENSTELLING, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN 

3.1 De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden die allen lid zijn 

van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht is te allen tijde 

lid van de remuneratiecommissie. 

3.2 Van de leden van de remuneratiecommissie wordt een brede deskundigheid op 

het terrein van de taken van de commissie verwacht. Minimaal één lid van de 

remuneratiecommissie is een expert op het terrein van governance en 

werkgeverschap, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en 

ervaring heeft opgedaan op het terrein van governance en werkgeverschap bij 

andere rechtspersonen. 

3.3 De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd door de raad van 

toezicht voor een periode van maximaal vijf achtereenvolgende jaren. Na afloop 

van deze benoemingsperiode kan een lid eenmaal worden herbenoemd voor 

maximaal vijf achtereenvolgende jaren. 

3.4 De raad van toezicht wijst één van de leden van de remuneratiecommissie aan 

als voorzitter.  

3.5 Het bepaalde in artikel 16 en 17 van de statuten van de stichting is van 

overeenkomstige toepassing op defungeren, schorsing en ontslag van leden 

van de remuneratiecommissie van de stichting. De zittingstermijn van een lid 

van de remuneratiecommissie eindigt automatisch op het moment dat zijn 

zittingstermijn als lid van de raad van toezicht eindigt. 

4 VERGADERING, WERKWIJZE EN BESLUITVORMING 

4.1 De remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per kalenderjaar. De 

vergaderdata van de remuneratiecommissie worden zoveel mogelijk jaarlijks 

van tevoren vastgelegd.  

4.2 De oproeping voor de vergadering geschiedt schriftelijk door of namens de 

voorzitter van de remuneratiecommissie. De oproeping vermeldt de agenda met 

de te behandelen onderwerpen. De agenda met schriftelijke toelichting en 
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bijbehorende stukken wordt ten minste vijf dagen van tevoren aan de leden 

toegezonden. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan 

de in de vorige volzin genoemde termijn worden verkort.  

4.3 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

remuneratiecommissie; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar 

voorzitter aan.  

4.4 Van het verhandelde in elke vergadering maakt een door de voorzitter 

aangestelde persoon notulen, waaronder een actielijst, die door de voorzitter 

worden ondertekend.  

4.5 Elk lid van de remuneratiecommissie heeft één stem; een geschorst lid heeft 

geen stem. De remuneratiecommissie streeft ernaar dat besluiten worden 

genomen in onderlinge overeenstemming. Indien geen onderlinge 

overeenstemming kan worden bereikt, worden besluiten genomen met een 

gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken meldt de 

voorzitter dit aan de leden van de raad van toezicht.  

4.6 De remuneratiecommissie kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten 

nemen indien een gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden 

persoonlijk aan de vergadering deelneemt. Leden van de 

remuneratiecommissie kunnen zich tijdens een vergadering niet doen 

vertegenwoordigen.  

4.7 De remuneratiecommissie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits 

geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle leden 

in de gelegenheid zijn gesteld telefonisch of schriftelijk, waaronder begrepen 

per post, of e-mail, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt 

onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door of namens de voorzitter 

een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen 

van de eerstvolgende vergadering van de remuneratiecommissie wordt 

gevoegd.  

4.8 Vergaderingen van de remuneratiecommissie worden uitsluitend bijgewoond 

door leden van de remuneratiecommissie. Het is andere personen toegestaan, 

op uitnodiging van de remuneratiecommissie, om de vergaderingen geheel of 

gedeeltelijk bij te wonen indien dit nodig wordt geacht.  

4.9 Het bestuurssecretariaat van de NVBD verzorgt het secretariaat van de 

remuneratiecommissie.  
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4.10 Indien gewenst kan de remuneratiecommissie, na overleg met de raad van 

toezicht, derden verzoeken de remuneratiecommissie in haar werkzaamheden 

te ondersteunen. 

5 INFORMATIEVOORZIENING 

5.1 De remuneratiecommissie informeert de raad van toezicht tijdig en duidelijk 

over de wijze waarop zij haar taken heeft vervuld en over belangrijke 

ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.  

5.2 De remuneratiecommissie doet verslag aan de raad van toezicht van haar 

beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De notulen van de 

vergaderingen van de remuneratiecommissie worden zo spoedig mogelijk na 

iedere vergadering verspreid onder de leden van de raad van toezicht.  

5.3 De voorzitter van de remuneratiecommissie verstrekt tijdens vergaderingen van 

de raad van toezicht nadere informatie over de resultaten van de vergaderingen 

van de remuneratiecommissie.  

5.4 Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens 

van de remuneratiecommissie. 

6 SLOTBEPALINGEN 

6.1 De remuneratiecommissie toetst en beoordeelt jaarlijks of dit reglement nog 

toereikend is voor de uitoefening van haar taken. De remuneratiecommissie 

brengt hierover verslag uit aan de raad van toezicht en doet daarbij zo nodig 

wijzigingsvoorstellen voor het reglement.  

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

De voorzitter van de raad van toezicht overlegt daarover tevoren in ieder geval 

met de bestuurder.  

6.3 Ten behoeve van het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht verstrekt de 

remuneratiecommissie tijdig een overzicht van de samenstelling van de 

remuneratiecommissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste 

onderwerpen die in het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest in de 

remuneratiecommissie. 

6.4 Met het aanvaarden van het lidmaatschap van de remuneratiecommissie 

verklaren de leden dat zij de inhoud van dit reglement aanvaarden, daarmee 

instemmen en zich verbinden de bepalingen van dit reglement te zullen 

naleven.  
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6.5 Dit reglement treedt voor de remuneratiecommissie in werking met ingang van 

10 juni 2020 met gelijktijdige intrekking van het op dat tijdstip geldende 

reglement van de remuneratiecommissie.  

6.6 Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het in werking treden 

ervan voorvallen.  

6.7 Dit reglement wordt aangehaald als: “Reglement remuneratiecommissie van de 

Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming”. 

      *** 

 


