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De Nederlandsche Bank N.V.  
 
 
Regeling inzake geschenken en uitnodigingen voor directieleden 
 
 
De directie, 
 
Gelet op de Gedragscode; 
 
Gelet op de instemming van de Raad van Commissarissen dd.26 november 2010; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen die zijn gericht op het tegengaan van het 
aanvaarden dan wel verstrekken van geschenken en uitnodigingen, al dan niet van financiële aard, die 
met het oog op het doel, de taken en de werkzaamheden van De Nederlandsche Bank N.V., 
onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de directie van de Nederlandsche Bank N.V.; 
 
 
Besluit: 
 
 
Begripsbepaling 
Artikel 1 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. DNB: de Nederlandsche Bank N.V. als bedoeld in artikel 2 sub a van de statuten. 
b. de statuten: de statuten van DNB. 
c. de directie: de directie van DNB als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten. 
d. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van DNB als bedoeld in artikel 11 van 

de statuten 
e. de voorzitter: de voorzitter van de raad van commissarissen 
f. functionarissen: de leden van de directie. 
g. gelieerde derde: echtgenoot, geregistreerde partner of andere inwonende levensgezel, inwonend 

(pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een functionaris. 
h. regeling inzake onverenigbare functies: de regeling als bedoeld in artikel 26 van de Statuten cq 

artikel 17 van het Reglement van Orde.  
i. de compliance officer: de als zodanig aangewezen functionaris. 
 
Normstelling 
Artikel 2 
 
1. Behoudens het bepaalde in artikel 3 is het functionarissen niet toegestaan voor zichzelf of voor een 

gelieerde derde geschenken of uitnodigingen te aanvaarden, die op enigerlei wijze samenhangen 
met de hun opgedragen taken en plichten.  

2. Behoudens het bepaalde in artikel 3 is het functionarissen niet toegestaan in het kader van hun 
functie-uitoefening ten laste van DNB aan derden iets te schenken. 

3. Met de in lid 1 en 2 van dit artikel geformuleerde normstelling wordt beoogd het risico van (de 
schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan, waarbij onderkend wordt dat uitwisseling van 
proportionele en passende geschenken en uitnodigingen met derden een aanvaard gebruik is en 
deel uitmaakt van en bepaald wordt door (inter)nationaal aanvaarde omgangsvormen. 
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Uitwerking van de normstelling 
Artikel 3 
 
1. Geschenken met een waarde tot EUR 70 mogen worden aangenomen en behouden. Geschenken 

met een waarde van meer dan EUR 70 zullen worden geweigerd, resp door tussenkomst van de 
compliance officer worden teruggegeven. Afhankelijk van de omstandigheden zal, indien 
opportuun een passend bedankbriefje worden verzonden. 

2. Geschenken met een waarde van meer dan EUR 70 afkomstig van centrale banken, publieke of 
andere (inter)nationale openbare instellingen, mogen namens DNB worden aangenomen, maar 
zullen worden overgedragen aan DNB. Geschenken bedoeld als persoonlijke attentie mogen 
worden behouden. 

3. Functionarissen in de uitoefening van hun functie mogen op kosten van DNB aan derden iets 
schenken tot een waarde die proportioneel en passend is voor het betreffende geval. 

4. Met inachtneming van de verplichting om belangenconflicten te vermijden en de 
onafhankelijkheid te bewaren, mogen functionarissen uitnodigingen aanvaarden voor conferenties, 
ontvangsten of culturele evenementen en daarmee verbonden entertainment met inbegrip van de 
gepaste gastvrijheid, indien deelname aan het evenement in het belang is van DNB of zich niet 
verzet tegen de vervulling van de opgedragen taken en plichten. 
Het bij dit artikel bepaalde geldt eveneens voor gelieerde derden, als deze uitnodigingen ook voor 
hen gelden en indien hun deelname een aanvaard gebruik is.  

5. Functionarissen zullen geen vergoeding aanvaarden van derden van enig bedrag aan reis- en 
verblijfkosten.  

6. Functionarissen zullen geen geschenken in de vorm van een geldelijke vergoeding aanvaarden. 
7. Geschenken of uitnodigingen, aangeboden in de context van gunningsprocedures 

contractsonderhandelingen en dergelijke, mogen niet worden aangenomen. De compliance officer 
zal worden geïnformeerd over dit soort geschenken en uitnodigingen. Dit geldt tevens voor 
geschenken of uitnodigingen die worden gegeven met het oogmerk de functionaris te bewegen iets 
te doen of na te laten. 

 
Op persoonlijke titel verrichte activiteiten 
Artikel 4 
 
1. Onverminderd de bepalingen uit de Regeling onverenigbare functies mogen functionarissen met 

toestemming van de voorzitter van de raad van commissarissen, gehoord de compliance officer, 
beloning en onkostenvergoedingen aanvaarden voor activiteiten die zij op persoonlijke titel en 
zonder betrokkenheid van DNB verrichten, op voorwaarde dat deze beloning en 
onkostenvergoedingen evenredig zijn aan de verrichte arbeid en de belangen van DNB worden 
gewaarborgd. 

2. Jaarlijks in de maand juni informeren functionarissen schriftelijk de compliance officer over deze 
beloning en onkostenvergoedingen. 

 
Meldplicht 
Artikel 5 
 
Functionarissen melden ontvangen geschenken met een tegenwaarde van EUR 70 of meer binnen twee 
weken aan de compliance officer. 
 
Hardheidsclausule 
Artikel 6 
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Ingeval toepassing van deze regeling zou leiden of zou kunnen leiden tot situaties die indruisen tegen 
het belang van DNB, kan de voorzitter van de raad van commissarissen op verzoek van een 
functionaris, gehoord de compliance officer, besluiten in dat specifieke geval van de regeling af te 
wijken. 
 
Inwerkingtreding 
Artikel 7 
 
Deze regeling treedt in werking op 11 januari 2011. Zij kan worden aangehaald als de ‘Regeling 
inzake geschenken en uitnodigingen voor directieleden’. 
 


