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GEDRAGSCODE DNB  

 

DNB vervult een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Een onberispelijke 

reputatie is essentieel voor het vertrouwen dat de samenleving in DNB stelt. Wij zijn 

met elkaar verantwoordelijk voor dit vertrouwen in DNB. Hierbij is van belang hoe 

wij ons in en buiten ons werk gedragen waarbij goed ambtelijk handelen centraal 

staat. Dat wil o.a. zeggen dat wij zorgvuldig omgaan met de bevoegdheden en 

middelen van DNB. Wij houden ons aan de letter en geest van wet- en regelgeving. 

Ook houden we rekening met de diverse belangen die spelen, zijn wij transparant en 

nemen wij in ons handelen het publieke belang als uitgangspunt. Tevens mogen wij 

onze gedachten of gevoelens niet openbaar maken als hierdoor een goede vervulling 

van onze functie of het goed functioneren van DNB in gevaar komt. Dit geldt ook in 

de uitoefening van het recht tot vereniging, vergadering en betoging. 

De volgende 5 vijf kernwaarden zijn hierbij van belang: 

Integriteit  

Wij gedragen ons integer, zorgvuldig en discreet. Wij vermijden onfatsoenlijk gedrag, 

behandelen anderen met respect en spreken elkaar hierop aan.  

Loyaliteit, samenwerking en openheid  

Wij richten ons naar de belangen van DNB en houden rekening met de positie van 

DNB in de samenleving. Wij stellen ons coöperatief en transparant op. Waar 

uitwisseling van informatie is toegestaan, delen we deze informatie met onze 

collega’s, als dit nuttig is voor ons werk.  

Vertrouwelijkheid  

Wij zijn ons ervan bewust dat veel informatie waarover we beschikken vertrouwelijk 

is en van belang is voor DNB of degene van wie deze informatie afkomstig is. Met 

deze informatie gaan we zorgvuldig om en vertrouwelijke informatie behandelen we 

vertrouwelijk.  

Belangen en middelen  

Met aan DNB toevertrouwde belangen en middelen gaan we, net als met de 

belangen en middelen van DNB zelf, zorgvuldig, met respect en eerlijk om.  

Onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid  

Wij stellen ons onafhankelijk op. Onze functie-uitoefening baseren we op 

objectiviteit en professionaliteit. Wij doen alles wat nodig is om belangenconflicten 

te voorkomen.  

 

Deze Gedragscode DNB is in werking getreden op 22 november 2019 en vervangt de 

versie van 7 juni 2006. 

 


