
Disclaimer:  

De statuten van de aan de Dierenbescherming gelieerde stichtingen zijn gewijzigd in verband met de 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Onderstaande statuten zijn de gewijzigde en daarmee 

laatste versie die wordt gebruikt voor de gelieerde stichtingen.  

De door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen vereiste wijziging is nog niet voor alle aan de 

Dierenbescherming gelieerde stichtingen gewijzigd. Dit proces loopt nog en houdt in dat een aantal 

stichtingen nog gebruik maken van de vorige versie van de statuten.  

Voor de meest recente versie van de statuten van een aan onze organisatie gelieerde stichting kunt u 

contact opnemen met Service en Informatie van de Dierenbescherming via telefoonnummer 088 811 

3000  
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Dierenbescherming
Modelstatuten gelieerde organisaties

Stichting@

Begripsbepalingen
1.  In de statuten wordt verstaan onder: 

��a.�� �stichting:�Stichting�[•]�van�de�Dierenbescherming,�zijnde�een�
gelieerdestichting�van�de�Dierenbescherming;

� �b.�� �de�Dierenbescherming:�de�vereniging�met�volledige�
rechtsbevoegdheid:�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);

� �c.�� ��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�deDierenbescherming;

� � �(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.

� � �In�het�huishoudelijk�reglement�van�de�Dierenbescherming�kunnen�
overgangsregels�ten�aanzien�van�deze�definitie�worden�opgenomen.�
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� �Het�bestuursreglement�van�de�Dierenbescherming�bevat�een�lijst�van�
allegelieerde�stichtingen.�Deze�lijst�wordt�opgesteld�door�het�bestuur�van�
de�Dierenbescherming,�zulks�na�verkregen�goedkeuring�van�de�raad�van�
toezicht�van�de�Dierenbescherming;

� �d.� �consolidatie:�samenvoegen�van�de�activa,�passiva,�baten,�lasten�
vanrechtspersonen,�die�organisatorisch�met�elkaar�zijn�verbonden�
en�die�een�zodanige�onderlinge�relatie�hebben�dat�ze�als�één�
economische�eenheid�moeten�worden�beschouwd;

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

� �f.�� �landelijk�reglement:�een�vastgesteld�reglement�uit�de�gehele�set�
reglementenvan�de�Dierenbescherming;

� g.� �landelijke�statuten:�de�statuten�van�de�Dierenbescherming;
� h.� bestuur:�het�bestuur�van�de�stichting;
� �i.� �schriftelijk:�per�post,�per�e-mail�of�via�enig�ander�

elektronischcommunicatiemiddel,�waarmee�het�mogelijk�is�een�
bericht�te�verzenden�dat�leesbaar�en�reproduceerbaar�is,�tenzij�
uitdrukkelijk�anders�is�vermeld.

2.�� �Tenzij�in�deze�statuten�anders�blijkt�of�kennelijk�anders�is�bedoeld,�
hanteren�deze�statuten�voor�het�overige�de�in�de�landelijke�statuten�van�
de�Dierenbescherming�gebruikte�definities.

� �3.� �Tenzij�anders�blijkt�of�kennelijk�anders�is�bedoeld,�sluit�een�verwijzing�
naar�een�begrip�of�woord�in�het�enkelvoud�een�verwijzing�naar�de�
meervoudsvorm�van�dit�begrip�of�woord�in�en�omgekeerd.

� �4.� �Tenzij�anders�blijkt�of�kennelijk�anders�is�bedoeld,�sluit�een�verwijzing�
naar�het�mannelijke�geslacht�een�verwijzing�naar�het�vrouwelijke�
geslacht�in�en�omgekeerd.

Naam en zetel
2.1�� �De�stichting�draagt�de�naam:�Stichting�[•]�van�de�Dierenbescherming.
2.2�� �De�naam�van�de�stichting�kan�in�publicaties�verkort�worden�weergegeven�

met:�[•].
2.3�� De�stichting�heeft�haar�statutaire�zetel�te�gemeente�[•].
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Doel
�3.1�� �De�stichting�is�een�gelieerde�stichting�en�heeft�ten�doel�dieren�te�

beschermen�in�de�ruimste�zin�van�het�woord�en�hun�belangen�te�
behartigen.�De�stichting�gaat�hierbij�uit�van�de�eigen�waarde�van�het�dier,�
los�van�de�nutswaarde�die�het�dier�voor�mensen�mag�bezitten.

� ��Dieren�behoren�met�respect�te�worden�behandeld�als�zelfstandige�
wezens�met�gevoelens,�bewustzijn�en�integriteit.�Gezondheid�en�het�
welzijn�van�het�individuele�dier�staan�hierbij�centraal.

3.2�� De�stichting�tracht�haar�doel�onder�meer�te�bereiken�door:
� a.��� �het�verlenen�en�organiseren�van�directe�hulp�aan�dieren�en/of;
� ��b.�� �het�ter�beschikking�stellen�van�financiële�middelen,�diensten,�

inventaris�en�andere�zaken�ten�behoeve�van�de�consolidatiekring�van�
de�Dierenbescherming;

� �c.�� �aanwending�van�overige�wettige�en�gepaste�middelen;�een�en�
ander�overeenkomstig�de�doelstellingen,�visie�en�het�beleid�van�de�
Dierenbescherming.

3.3�� De�stichting�beoogt�niet�het�maken�van�winst.

Geldmiddelen
4.1�� �De�geldmiddelen�van�de�stichting�bestaan�uit:�donaties,�legaten,�

erfstellingen,�(inkomsten�uit)�het�vermogen�van�de�stichting�en�alle�
andere�baten.

4.2�� �Geen�natuurlijk�persoon�noch�een�rechtspersoon�kan�over�het�vermogen�
van�de�stichting�beschikken�als�ware�het�zijn�eigen�vermogen.

4.3� �De�stichting�mag�niet�meer�vermogen�aanhouden�dan�redelijkerwijs��
nodig�is�voor�de�continuïteit�van�de�voorziene�werkzaamheden�ten�
behoeve�van�haar�doelstellingen.�Het�is�echter�wel�toegestaan�om�
verkregen�vermogen�in�stand�te�houden�als�een�erflater�of�schenker�dit�
heeft�bepaald.

4.4�� �Erfstellingen�kunnen�slechts�beneficiair�worden�aanvaard�(of�eventueel�
worden�verworpen).
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Organisatie
5.1� De�stichting�kent�als�orgaan�het�bestuur.

Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag
�6.1�� �Het�bestuur�bestaat�uit�één�bestuurder,�te�benoemen�door�de�

Dierenbescherming.�Slechts�de�Dierenbescherming�kan�tot�bestuurder�
worden�benoemd.

6.2�� �De�bestuurder�wordt�door�de�Dierenbescherming�geschorst�en�
ontslagen.

6.3�� �De�bestuurder�kan�voorts�worden�geschorst�en�ontslagen�door�
de�rechtbank�in�de�in�de�wet�omschreven�gevallen�en�op�de�daar�
voorgeschreven�wijze.

6.4�� �De�bestuurder�ontvangt�geen�bezoldiging,�middellijk�noch�onmiddellijk.

Bestuur; taken, bevoegdheden en intern toezicht
7.1��� �Het�bestuur�bestuurt�de�stichting.�Het�bestuur�is�belast�met�de�realisatie�

van�de�doelstelling�van�de�stichting,�de�strategie�en�het�beleid�met�de�
daaruit�voortvloeiende�resultatenontwikkeling.�Het�bestuur�stelt�de�
financiële�richtlijnen�vast�en�heeft�de�eindverantwoordelijkheid�voor�de�
dagelijkse�leiding.�Binnen�de�grenzen�van�de�wet�en�deze�statuten�richt�
het�bestuur�zich�naar�het�beleid�van�de�Dierenbescherming�en�houdt�het�
bestuur�rekening�met�de�belangen�van�de�Dierenbescherming.

�7.2�� ��Bij�de�vervulling�van�zijn�taken�en�bevoegdheden�richt�het�bestuur�zich�
naar�de�doelstelling�en�het�belang�van�de�stichting�en�houdt�rekening�met�
de�bijzondere�maatschappelijke�verantwoordelijkheid�van�de�stichting�en�
de�bij�de�stichting�betrokken�belanghebbenden.

7.3� ��Aan�het�bestuur�komen�in�de�stichting�alle�taken�en�bevoegdheden�toe,�
die�niet�door�de�wet�of�de�statuten�aan�andere�organen�zijn�opgedragen.

�7.4� �Het�bestuur�stelt�de�grenzen�van�het�werkgebied�van�de�stichting�vast.�
Het�bestuur�laat�de�taken�van�de�stichting�uitvoeren�in�een�werkgebied�
dat�het�grondgebied�van�één�of�meer�gemeenten�omvat.

7.5� �Het�bestuur�is,�nadat�goedkeuring�is�verkregen�van�de�raad�van�toezicht�
van�de�Dierenbescherming,�bevoegd�te�besluiten�tot�het�aangaan�
van�overeenkomsten�tot�verkrijging,�vervreemding�en�bezwaring�van�
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registergoederen,�en�tot�het�aangaan�van�overeenkomsten�waarbij�de�
stichting�zich�als�borg�of�hoofdelijk�medeschuldenaar�verbindt,�zich�
voor�een�derde�sterk�maakt�of�zich�tot�zekerheidstelling�voor�een�schuld�
van�een�ander�verbindt.�Op�het�ontbreken�van�de�in�dit�lid�bedoelde�
goedkeuring�kan�tegen�derden�een�beroep�worden�gedaan.

7.6�� �Het�bestuur�kan�de�dagelijkse�leiding�van�de�stichting�aan�een�of�
meerdere�personen�toekennen�en�bestuursbesluiten�laten�voorbereiden�
en�uitvoeren�door�deze�persoon/personen.�Het�bestuur�blijft�
onvoorwaardelijk�en�voor�het�geheel�verantwoordelijk�voor�het�bestuur�
van de stichting.

7.7�� �De�stichting�bevordert�en�ondersteunt�de�werkzaamheden�en�
activiteiten�van�de�bij�de�stichting�betrokken�vrijwilligers.�Het�bestuur�
streeft�een�transparante�verantwoording�aan�belanghebbenden�na.�
Belanghebbenden�worden�in�de�gelegenheid�gesteld�hun�ideeën�en�
wensen�kenbaar�te�maken.�Het�bestuur�stelt�een�procedure�vast,�op�
basis�waarvan�belanghebbenden�klachten�kenbaar�kunnen�maken.�Van�
binnengekomen�klachten�en�de�afwikkeling�daarvan�dient�in�ieder�geval�
aantekening�te�worden�gemaakt.

7.8�� �De�raad�van�toezicht�van�de�Dierenbescherming�houdt�landelijk,�integraal�
toezicht�op�de�rechtspersonen�waar�de�Dierenbescherming�bestuurder�
van�is.�Onderhavige�gelieerde�stichting�heeft�derhalve�geen�eigen�
toezichthoudend�orgaan.�De�functie�van�intern�toezicht�wordt�door�
de�raad�van�toezicht�van�de�Dierenbescherming�vervuld.�De�raad�van�
toezicht�van�de�Dierenbescherming�is�bevoegd�andere�besluiten�dan�
opgenomen�in�deze�statuten�aan�zijn�goedkeuring�te�onderwerpen.�Deze�
besluiten,�de�(verdeling�van)�taken�en�bevoegdheden,�hoe�de�scheiding�
van�bestuur�en�toezicht�nader�wordt�vormgegeven�en�op�welke�wijze�het�
bestuur�en�de�raad�van�toezicht�van�de�Dierenbescherming�uitvoering�
geven�aan�hun�taken�(werkwijze)�wordt�nader�uitgewerkt�in�een�landelijk�
reglement.

Bestuursbesluiten
8.1� �Besluiten�van�het�bestuur�worden�schriftelijk�en�gemotiveerd�vastgelegd.
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Vertegenwoordiging
�9.1� �De�stichting�wordt�vertegenwoordigd�door�het�bestuur.
9.2�� �Krachtens�besluit�van�het�bestuur�kan�de�stichting�aan�andere�(rechts)

personen�volmacht�verlenen�de�stichting�te�vertegenwoordigen.�De�
gevolmachtigde�vertegenwoordigt�de�stichting�met�inachtneming�van�
de�grenzen�van�zijn�volmacht.�Een�volmacht�zal�het�bestuur�voor�derden�
kenbaar�moeten�maken�door�publicatie�bij�de�Kamer�van�Koophandel.

Boekjaar, jaarstukken, jaarplan en begroting, meerjarenbeleidsplan en
meerjarenraming
10.1� Het�boekjaar�van�de�stichting�is�gelijk�aan�het�kalenderjaar.
10.2�� �Het�bestuur�is�verplicht�van�de�vermogenstoestand�van�de�stichting�

en�van�alles�betreffende�de�werkzaamheden�van�de�stichting,�naar�de�
eisen�die�voortvloeien�uit�deze�werkzaamheden,�op�zodanige�wijze�
een�administratie�te�(laten)�voeren�en�de�daartoe�behorende�boeken,�
bescheiden�en�andere�gegevensdragers�op�zodanige�wijze�te�(laten)�
bewaren,�dat�te�allen�tijde�de�rechten�en�verplichtingen�van�de�stichting�
kunnen�worden�gekend.

10.3�� �Jaarlijks�stelt�het�bestuur�over�het�voorafgaande�boekjaar�het�jaarverslag�
en�de�jaarrekening,�bestaande�uit�de�balans,�staat�van�baten�en�lasten�en�
de�daarbij�behorende�toelichting,�op.

10.4�� �Omdat�de�stichting�tot�de�consolidatiekring�van�de�Dierenbescherming�
behoort�benoemt�de�ledenraad�van�de�Dierenbescherming,�op�bindende�
voordracht�van�de�raad�van�toezicht�van�de�Dierenbescherming,�de�
accountant.�De�accountant�onderzoekt�de�jaarrekening�en�brengt�van�zijn�
bevindingen�gelijkelijk�verslag�uit�aan�het�bestuur�en�de�raad�van�toezicht�
van�de�Dierenbescherming.

10.5�� �Het�bestuur�is�verplicht�de�bescheiden�bedoeld�in�lid�2,�lid�3�en�lid�4�van�
dit�artikel�zeven�jaar�te�bewaren.

10.6�� �Omdat�de�stichting�tot�de�consolidatiekring�van�de�Dierenbescherming�
behoort,�zijn�het�jaarplan,�de�begroting�en�het�meerjarenbeleidsplan�van�
de�Dierenbescherming�-�dat�meetbare�en�te�evalueren�doelstellingen�
bevat�en�wordt�vastgelegd�voor�een�periode�van�ten�minste�drie�jaar�met�
behorende�meerjarenraming�-�eveneens�van�toepassing�op�de�stichting.
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Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing
11.1�� Het�bestuur�is�bevoegd�deze�statuten�te�wijzigen.
11.2�� �De�statuten�kunnen�slechts�worden�gewijzigd�nadat�het�bestuur�

goedkeuring�heeft�verkregen�van�de�raad�van�toezicht�van�de�
Dierenbescherming.

11.3.�� �De�wijziging�treedt�niet�in�werking�dan�nadat�hiervan�een�notariële�akte�
is�opgemaakt.�Het�bestuur�is�verplicht�een�authentiek�afschrift�van�de�
wijziging�en�een�volledige�doorlopende�tekst�van�de�gewijzigde�statuten�
neer�te�leggen�ten�kantore�van�het�door�de�Kamer�van�Koophandel�
gehouden handelsregister.

11.4�� �Het�hiervoor�in�dit�artikel�bepaalde�is�van�overeenkomstige�toepassing�op�
het�besluit�tot�juridische�fusie�en�het�besluit�tot�juridische�splitsing.�Voor�
een�besluit�tot�juridische�fusie�of�juridische�splitsing�behoeft�het�bestuur�
goedkeuring�van�de�raad�van�toezicht�van�de�Dierenbescherming.

Ontbinding
12.1�� �Het�bestuur�is�bevoegd�de�stichting�te�ontbinden,�nadat�goedkeuring�is�

verkregen�van�de�raad�van�toezicht�van�de�Dierenbescherming.
12.2�� �De�stichting�blijft�na�haar�ontbinding�voortbestaan,�voor�zover�dit�tot�

vereffening�van�haar�vermogen�nodig�is.�Gedurende�de�vereffening�blijven�
de�bepalingen�van�deze�statuten�zoveel�mogelijk�van�kracht.

12.3� De�vereffening�geschiedt�door�het�bestuur.
12.4.���Een�eventueel�batig�saldo�wordt�uitsluitend�uitgekeerd�aan�een�door�

het�bestuur,�nadat�goedkeuring�is�verkregen�van�de�raad�van�toezicht�
van�de�Dierenbescherming,�aan�te�wijzen�fiscaal�erkende�algemeen�
nut�beogende�instelling�met�een�gelijksoortige�doelstelling,�of�aan�
een�buitenlandse�instelling�die�uitsluitend�of�nagenoeg�uitsluitend�het�
algemeen�nut�beoogt�en�die�een�gelijksoortige�doelstelling�heeft.�Indien�
en�voor�zover�de�Dierenbescherming�dan�wel�haar�rechtsopvolger(s)�
onder�algemene�titel,�aan�de�vorige�volzin�genoemde�voorwaarde�voldoet,�
zal�het�eventuele�batige�saldo�in�eerste�instantie�aan�haar�worden�
uitgekeerd.

12.5�� �Na�afloop�van�de�vereffening�blijven�de�boeken,�bescheiden�en�
anderegegevensdragers�van�de�ontbonden�stichting�gedurende�zeven�
jaar�berusten�onder�een�door�de�vereffenaars�aan�te�wijzen�natuurlijk�
persoon�of�rechtspersoon.
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