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GEDRAGSCODE STICHTING BUURDERIJ DE LAGE HOF
Als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de statuten
1. Artikel 1 Definities
1.1. Tot de verbonden personen behoren:
- leden van het bestuur
- andere door het bestuur aan te wijzen functionarissen.
Integriteitrisico is gevaar voor de aantasting van de reputatie, alsmede de bestaande en
toekomstige bedreiging van het vermogen of resultaat van de stichting.
2. Artikel 2 Doel van de gedragscode
2.1. Het doel van de gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in de
stichting door belanghebbenden, alsmede het voorkomen van integriteitrisico’s.
2.2. De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk wat
wel en wat niet is geoorloofd. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de
verbonden personen in hun contacten met zakelijke relaties.
3. Artikel 3 Normen
3.1. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen die
voortvloeien uit enige wettelijke bepaling of gedragscode.
3.2. Het bestuur onderschrijft de Ethische Code voor Musea1.
3.3. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur2.
4. Artikel 4 Vertrouwelijkheid
4.1. Verbonden personen mogen geen informatie over zaken van de stichting, waarvan hij/zij
weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is, aan derden
bekend maken of ten eigen voordele of ten behoeve van anderen dan de stichting te
gebruiken.
5. Artikel 5 Relatiegeschenken, uitnodigingen, nevenfuncties, eigendommen e.d.
5.1. Verbonden personen dienen terughoudend en transparant om te gaan met de aanvaarding
van een relatiegeschenk of uitnodiging van een zakelijke (aspirant-)relatie teneinde te
voorkomen dat ze in een situatie geraken waarin het accepteren van een relatiegeschenk of
uitnodiging hun beslissing kan beïnvloeden.
Het in ontvangst nemen van relatiegeschenken dient in ieder geval beperkt te blijven tot
attenties waarvan de commerciële waarde niet meer dan € 50,= bedraagt.
5.2. Relatiegeschenken worden nimmer gegeven, behalve voor zover de commerciële waarde
niet meer dan € 50,= bedraagt.
5.3. Uitnodigingen voor reizen, seminars, bezoeken aan instellingen en andere bijeenkomsten
worden slechts aanvaard na goedkeuring door de voorzitter van het bestuur. Voor
functionele seminars waaraan voor de deelnemer geen kosten zijn verbonden en niet langer
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Zie https://www.ethischecodevoormusea.nl
Zie https://www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

dan één dag duren kan worden volstaan met een kennisgeving achteraf aan de voorzitter
van het bestuur.
Het aanvaarden of continueren van een nevenfunctie bij bedrijven of instellingen waarmee
de stichting een zakelijke relatie onderhoudt, is toegestaan mits vooraf door de voorzitter
van het bestuur toestemming is verleend.
Indien een verbonden persoon financiële belangen heeft in een bedrijf of instelling
waarmee de stichting een zakelijke relatie onderhoudt of mogelijk zaken zal gaan doen,
dienen deze onmiddellijk bij de voorzitter van het bestuur te worden gemeld.
Het is verbonden personen niet toegestaan privétransacties aan te gaan of privé gebruik te
maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners, waarmee de stichting
direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, behoudens als de diensten tegen
marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en privévoordeel is uitgesloten.
Zonder voorafgaande toestemming van een bestuurslid is gebruik van eigendommen van de
stichting voor privédoeleinden niet toegestaan.

6. Artikel 6 Goedkeuring
6.1. Indien een bepaling toestemming of goedkeuring verlangt dan is dat oordeel voorbehouden
aan de goedkeuring van twee bestuursleden.
6.2. De secretaris bewaart – tenminste 7 jaar – afschriften van alle overeenkomsten en de
jaarlijkse verklaring die verbonden personen moeten verstrekken.
7. Artikel 7 Meldingsplicht
7.1. Ieder verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) eigen belangconflict te melden.
8. Artikel 8 Sancties
8.1. Het handelen door verbonden personen in strijd met de gedragscode wordt beschouwd als
een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat men in de betrokkene moet kunnen stellen. Een
dergelijk handelen kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, reden zijn voor ontslag
op staande voet.
9. Artikel 9 Slotbepalingen
9.1. De gedragscode wordt vastgesteld door het bestuur. Voor kwesties waarin deze
gedragscode niet voorziet beslist het bestuur. Het bestuur is bevoegd om de gedragscode te
wijzigen. De gedragscode is door het bestuur vastgesteld op 16 september 2021.
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