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Deze	Gedragscode	geldt	voor	geheel	VLK,	dat	wil	zeggen	
voor	alle	medewerkers	met	een	vast	of	tijdelijke	arbeids-
contract met VLK en haar (buitenlandse) dochtermaat-
schap	pijen	en	bijkantoren	(hierna:	Medewerkers).	De	Raad	
van Bestuur van Van Lanschot Kempen (VLK) vindt het 
van	groot	belang	dat	alle	Medewerkers	kennis	nemen	van	
de	volledige	inhoud	van	de	Gedragscode	en	dat	ze	deze	
altijd	naleven.	Van	Medewerkers	wordt	verwacht	dat	zij	de	
gedragsregels	uit	de	Gedragscode	zowel	naar	de	letter	als	
naar	de	geest	naleven,	met	inachtneming	van	het	gezond	
verstand in die situaties waarin de Gedragscode niet 
voorziet.	Elke	Medewerker	moet	zijn	dagelijks	handelen,	én	
dat	van	zijn	collega’s,	beoordelen	in	het	licht	van	de	inhoud	
en	strekking	van	de	Gedragscode.	Want	elke	Medewerker	
maakt	het	verschil	in	het	behouden	en	versterken	van	
onze	reputatie.	

Medewerkers	mogen	niet	van	deze	Gedragscode	afwijken.	
In	deze	Gedragscode	wordt	verwezen	naar	Compliance	
Groepsbeleid.	Dochtermaatschappijen	en	bijkantoren	
mogen	afwijken	van	de	Compliance	Groepsbeleid,	als	dit	
vereist	wordt	door	lokale	regelgeving	of	wanneer	dit	past	
binnen	de	professionele	uitoefening	van	de	specifieke	
activiteiten	van	dochtermaatschappijen	en	bijkantoren.	 
In	dat	geval	geldt	voor	de	Medewerkers	van	dochtermaat-
schap	pijen	en	bijkantoren	de	regeling	van	de	dochter-
maatschappij	en	het	bijkantoor.	Afwijkende	regelingen	
moeten	vooraf	ter	goedkeuring	worden	voorgelegd	aan	 
de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen. 

In	de	Gedragscode	gebruiken	wij	definities	en	begrippen.	

Deze	definities	en	begrippen	zijn	met	een	hoofdletter	
geschreven	en	worden	toegelicht	in	Bijlage	1	‘Definities	
en	begrippen’	van	de	Gedragscode.

1. INLEIDING

Van Lanschot Kempen NV (VLK) vervult met 
haar (buiten landse) dochter maat schappijen 
en bijkantoren een belang rijke maatschap
pelijke rol. Een onbe sproken reputatie is 
essentieel voor het succes vol opereren in 
alle markten waarin VLK actief is. Het in stand 
houden van de reputatie als betrouw bare 
financiële onder neming is van groot belang. 
Het in ons gestelde vertrouwen moeten we 
met ons gedrag waarmaken. De Gedrags code 
is het uit gangs punt voor ons dagelijks 
handelen, om de integriteit en de reputatie 
van onze organisatie te waarborgen.
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2.1 Voor wie bestemd? 
	De	kern	van	de	Gedragscode	is	gericht	op	het	naleven	van	
wet- en regelgeving en het daarop gebaseerde Compliance 
Groepsbeleid.	In	de	Gedragscode	staan	de	uitgangspunten	
voor	het	gewenste	gedrag	van	alle	Medewerkers.	De	
Gedragscode	is	ook	van	toepassing	op	de	leden	van	de	
Raad van Commissarissen van VLK. 

	Iedereen	moet	zijn/haar	dagelijks	handelen	en	dat	van	
collega’s	kritisch	bekijken	in	het	licht	van	de	Gedragscode.	
Op	verschillende	onderdelen	verwijst	de	Gedragscode	
naar Compliance Groepsbeleid. Het Compliance Groeps-
beleid	vormt	een	nadere	uitwerking	van	de	Gedragscode	
en	hebben	een	even	verplichtend	karakter	als	deze	
Gedragscode.

2.2	Eigen	verantwoordelijkheid	
	Je	bent	verantwoordelijk	voor	je	eigen	handelen.	Je	bent	
aanspreekbaar	op	je	eigen	gedrag	en	spreekt	anderen	op	
hun	gedrag	aan.	Je	zorgt	er	ook	voor	dat	je	fatsoenlijk	en	
correct	met	collega’s,	Klanten	en	relaties	omgaat.

	In	situaties	waarin	de	Gedragscode	niet	voorziet,	ver	wachten	
we	van	jou	dat	je	je	gezonde	verstand	gebruikt	en	op	
verant	woorde	wijze	handelt.	Deze	verantwoorde	wijze	is	
gebaseerd op algemeen aanvaarde sociale en ethische 
normen.	Elke	vorm	van	discriminatie	op	basis	van	ras,	
geslacht,	geloofsovertuiging,	politieke	overtuiging,	of	op	
welke	basis	dan	ook	is	hierbij	onaanvaardbaar.	Daarnaast	
is	machts	misbruik	of	intimidatie	verboden.

Van	leidinggevenden	wordt	bovendien	verwacht	dat	zij	
het	goede	voorbeeld	geven,	ervoor	zorgen	dat	de	
Gedragscode	bij	hun	Medewerkers	bekend	is	en	erop	
toezien	dat	de	Gedragscode	wordt	nageleefd.

2.3 Dilemma?
	Twijfel	je	over	de	juiste	toepassing	van	de	Gedragscode?	
Bespreek	dit	dan	met	je	leidinggevende	of	een	compliance	
manager.	Als	er	sprake	is	van	een	overtreding	van	de	
Gedragscode	of	als	je	het	vermoeden	hebt	dat	daar	
mogelijk	sprake	van	is,	neem	dan	–	in	overleg	met	je	
leidinggevende	of	rechtstreeks	–	contact	op	met	een	
compliance manager. 

2.4 Melden van incidenten
	Alle	Medewerkers	worden	geacht	incidenten	direct	te	melden.	
Dit	kan	via	de	knop	‘Incident	melden’	op	intranet	of	direct	
via	de	mail	of	telefoon	aan	een	compliance	manager.	Onder	
een	incident	verstaan	wij	‘een	onverwachte	en	onvoorziene	
gebeurtenis	of	gedraging,	die	direct	of	indirect	van	
negatieve	invloed	kan	zijn	op	de	dienst	ver	lening	of	kan	
leiden	tot	schade’.	

	Wanneer	je	incidenten	snel	meldt,	kunnen	passende	
maatregelen	worden	genomen.	Incidenten	zullen	worden	
vastgelegd om de dienstverlening te optimaliseren.

	 	De	‘Compliance	Incident	Management	Policy’	vind	je	op	
intranet	bij	WIKI	Compliance.	

	 Zie	intranet	voor	de	knop	‘Incident	melden’

Wanneer	je	je	niet	vrij	voelt	een	incident	bij	je	leiding-
gevende	of	Compliance	te	melden,	of	je	je	na	het	melden	
ervan	niet	gehoord	voelt,	kan	je	contact	opnemen	met	het	
‘Meldpunt	Regeling	Klokkenluiden’	zoals	vermeld	in	de	
Regeling	Klokkenluiden.	

	 	De	‘Regeling	Klokkenluiden’	vind	je	op	intranet	bij	 
WIKI	Compliance.	

2. ALGEMEEN

2.5 Melden van klachten en ongewenste omgangsvormen
Ongewenste	omgangsvormen	en	grensoverschrijdend	
gedrag	in	de	zin	van	seksuele	intimidatie,	agressie,	geweld	
en/of	discriminatie	zijn	niet	toegestaan	en	zijn	in	welke	
vorm	dan	ook	onacceptabel.	Heb	je	te	maken	(gehad)	met	
seksuele	intimidatie	of	andere	ongewenste	intimiteiten,	
pesten,	geweld	of	discriminatie,	meld	dit	dan.	Kun	of	wil	je	
dat	niet	doen	bij	je	leidinggevende	en/of	HR,	dan	kun	je	
altijd	terecht	bij	een	van	de	vertrouwenspersonen.	
Daarnaast	kun	je	een	eventuele	klacht	over	seksuele	
intimidatie	of	andere	ongewenste	omgangsvormen	
voorleggen	aan	de	klachtencommissie.

Heb	je	een	klacht	over	je	persoonlijke	werksituatie	en/of	
arbeidsomstandigheden,	meld	dit	dan	bij	je	leidinggevende	
of	de	HR-	business	partner.	Je	kunt	met	je	klacht	tevens	
terecht	bij	de	vertrouwenspersoon.	Je	kunt	je	klacht	ook	
melden	bij	de	klachtenbegeleider.	In	de	‘Regeling	(on)
gewenste	omgangsvormen’	en	de	‘Klachtenregeling	VLK’	
lees	je	meer	over	deze	onderwerpen.	

	 	De’Regeling	(on)gewenste	omgangsvormen’	vind	je	op	
intranet	bij	WIKI	HR.

	 De	‘Klachtenregeling	VLK’	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	HR.		



Gedragscode Van Lanschot Kempen – januari 2019  |  Xxx             5

Leidinggevenden zorgen ervoor dat alle 
Medewerkers binnen drie maanden na 
indiensttreding de wettelijk verplichte 
Bankiersbelofte afleggen. 

Hiermee bevestig je de volgende uitgangspunten voor je 
gedrag	in	de	uitoefening	van	je	functie	bij	VLK.	
−	 Je	voert	jouw	functie	integer	en	zorgvuldig	uit.
−	 	Je	maakt	een	zorgvuldige	afweging	tussen	alle	belangen	

die	VLK	betreffen.	Dit	zijn	de	belangen	van	de	Klanten,	
de	aandeelhouders,	de	Medewerkers	en	de	samen-
leving	waarin	wij	opereren.

−	 	Bij	deze	belangenafweging	stel	je	het	belang	van	de	
Klant	centraal	en	informeer	je	de	Klant	zo	goed	mogelijk.

−	 	Je	gedraagt	je	naar	de	wetten,	de	reglementen	en	de	
gedragscodes	die	op	jou	van	toepassing	zijn.

−	 Je	houdt	geheim	wat	jou	is	toevertrouwd.
−	 Je	maakt	geen	misbruik	van	je	kennis.
−	 	Je	stelt	je	open	en	transparant	op	en	kent	je	verant-

woor	delijkheden	voor	de	samenleving.
−	 	Je	spant	je	in	om	het	vertrouwen	in	de	financiële	sector	

te behouden en te vergroten.

Aan	de	Bankiersbelofte	zijn	bancaire	gedragsregels	
verbonden.	Wie	de	wettelijk	verplichte	Bankiersbelofte	
aflegt	is	automatisch	gebonden	deze	gedragsregels	op	te	
volgen.	Aan	de	hand	van	deze	gedragsregels	kan	door	
VLK	en	de	Tuchtcommissie	Banken worden	getoetst	of	
een	Mede	werker	(de	inhoud	en	strekking	van)	de	
Bankiers			belofte	heeft	overtreden.	De	Bancaire	Gedrags-
regels	zijn	als	Bijlage	2	bij	de	Gedragscode	opgenomen.

3. BANKIERSBELOFTE 
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4.1	Treating	Customers	Fairly:	wij	gaan	zorgvuldig	om	
met het belang van de klant 
	VLK	staat	in	voor	haar	producten,	persoonlijke	dienst-
verlening,	expertise	en	ervaring.	VLK	is	gedreven	om	te	
handelen	in	het	beste	belang	van	de	Klanten,	elke	dag.	 
Om	een	lang	durige	relatie	met	onze	Klanten	te	behouden,	
behandelt	VLK	haar	Klanten	eerlijk.	We	verwachten	van	
jou	dat	je	in	je	dagelijks	werk	steeds	het	belang	van	de	
Klant	centraal	stelt.	Dit	kan	ook	betekenen	dat	je	probeert	
om	een	Klant	tegen	zichzelf	in	bescher	ming	te	nemen,	
wanneer de situatie daarom vraagt. 

	 	De	relevante	documenten	inzake	Treating	Customers	
Fairly	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	Compliance.

 4.2	Customer/Relationship	Due	Diligence:	wij	gaan	
bewust een relatie aan met een klant 
	Een	van	de	grootste	risico’s	voor	de	reputatie	van	een	
financiële	instelling	is	betrokken	raken	bij	verboden	
activiteiten	zoals	witwassen,	terrorismefinanciering,	
fraude	en	corruptie.	Daarom	moeten	financiële	instellingen	
hun	Klanten,	leveranciers	en	business	partners	kennen,	
gaan	ze	geen	relaties	aan	met	personen	die	het	vertrou	wen	
in	financiële	ondernemingen	kunnen	schaden	én	beëindigen	
ze	relaties	als	dat	noodzakelijk	is.	Het	beleid	inzake	Customer	
Due	Diligence	(CDD)	en	Business	Partner	Due	Diligence	
(BPDD)	zijn	hulpmiddelen	om	dit	te	bewerk	stelligen.	Een	
juiste	toepassing	van	CDD	en	BPDD	voorkomt	dat	VLK	
wordt	gebruikt	voor	of	betrokken	raakt	bij	verboden	
activiteiten.

Voordat	wij	met	een	nieuwe	Klant	(prospect)	een	relatie	
aangaan,	zorg	je	ervoor	dat	je	weet	wie	je	prospect	is	en	
wat	deze	doet.	Je	hebt	dus	informatie	nodig	over	de	
identiteit	en	activiteiten	van	je	prospect,	business	partner	
of	tegenpartij	en	je	zorgt	ervoor	dat	je	dit	goed	documen-
teert.	Het	kan	bijvoorbeeld	zijn	dat	het	vermogen	van	een	
prospect,	business	partner	of	tegenpartij	afkomstig	is	van	
criminele	en/of	terroristische	activiteiten.	Als	je	dat	weet	of	
redelijkerwijs	kunt	weten,	dan	kan	de	prospect	geen	Klant	
worden	en	kunnen	we	geen	diensten	verlenen	of	zaken	
doen.	Ook	doen	we	geen	zaken	met	personen,	instellingen	
of	bedrijven	die	zich	bezighouden	met	acti	viteiten	die	de	
reputatie	van	VLK	kan	schaden,	waaronder	activiteiten	die	
maatschappelijk	niet	aanvaard	zijn.	

	 	De	relevante	documenten	inzake	Customer/Relationship	
Due	Diligence,	zoals	Customer	Due	Diligence	en	
Business	Partner	Due	Diligence	beleid	vind	je	op	
intranet	bij	WIKI	Compliance.

	4.3	Conflicts	of	Interest:	wij	zijn	ons	bewust	van	een	
mogelijk	belangenconflict
	Het	omgaan	met	de	verschillende	belangen	kan	leiden	 
tot	belangenconflicten.	Het	kan	daarbij	gaan	om	een	
persoonlijk	belangenconflict,	een	belang	enconflict	tussen	
VLK	en	een	Klant,	maar	ook	tussen	twee	Klanten	onderling.	
Het	uitgangs	punt	hierbij	is	dat	VLK	alle	redelijke	maatregelen	
neemt	om	belangen	conflicten	te	identificeren	en	te	voor-
komen.	Daar	waar	geen	maatregelen	mogelijk	zijn	om	
belangen		conflicten	te	voorkomen,	moet	VLK	deze	belangen		-
conflicten	aan	(potentiële)	Klanten	kenbaar	maken.

4. GROEPSBELEID

Om	de	Medewerkers	te	helpen	te	voldoen	
aan	wet-	en	regelgeving	heeft	de	afdeling	
Compliance Groepsbeleid opgesteld waaraan 
alle	Mede	werkers	van	VLK	moeten	voldoen.	
Het	betreft	het	volgende	Groepsbeleid.

1. Treating Customers Fairly
2. Customer/Relationship Due Diligence
3.	Conflicts	of	Interest
4. Anti-Bribery and Corruption
5. Trading
6.	Privacy
7. Anti-Fraud
8.	Fiscale	Client	Integriteit



Het	voorkomen	van	belangenconflicten	speelt	een	
belangrijke	rol	op	de	werkvloer.	Je	dient	hierop	alert	te	zijn	
en	altijd	een	zorgvuldige	afweging	te	maken	tussen	de	
belangen	van	alle	stakeholders	van	VLK.	Het	gaat	daarbij	
om	de	belangen	van	Klanten,	aandeel	houders,	Medewerkers	
en	de	samenleving	waarin	VLK	opereert.	Bij	twijfel	onder-
zoek	je,	in	overleg	met	je	leidinggevende,	of	er	sprake	is	van	
een	belangenconflict	en	of	er	maatregelen	getroffen	
moeten	worden	om	het	belangenconflict	te	beheersen.

	 	Het	‘Beleid	belangenconflicten’	vind	je	op	intranet	bij	
WIKI	Compliance.

In	de	volgende	paragrafen	zijn	specifieke	gedragsregels	
opgenomen	die	VLK	heeft	opgesteld	om	mogelijke	
belangenconflicten	te	voorkomen.

Information barriers
	Met	het	oog	op	een	vertrouwelijke	behandeling	van	
Vertrouwelijke	informatie	en	Voorwetenschap	zijn	door	
VLK	fysieke,	administratieve	en	organisatorische	maat-
regelen	genomen	om	de	verspreiding	van	deze	informatie	
van	de	ene	afdeling	naar	de	andere	te	voorkomen.	Deze	
maatregelen moeten waarborgen dat VLK en haar 
Medewerkers	werk	zaamheden	voor	Klanten	verrichten	
zonder	dat	ze	beïnvloed	worden	door	informatie	die	
uitsluitend	gebruikt	mag	worden	bij	een	andere	afdeling.	
Het	geheel	van	deze	maatregelen	is	bekend	onder	de	
naam	‘Information	barriers’	en	is	opgenomen	in	de	‘Market	
Conduct	Policy’.

Kern	van	de	‘Market	Conduct	Policy’	voor	jou	als	
Medewerker	is	dat	de	policy	jou	voorschrjft	hoe	jij	ervoor	
zorgt	dat	je	Vertrouwelijke	informatie	en/of	Voorwetenschap	
niet	deelt	buiten	je	eigen	afdeling,	met	Medewerkers	die	
uit	de	aard	van	hun	functie	niet	over	die	informatie	kunnen	
en	mogen	beschikken.

	 	De	‘Market	Conduct	Policy’	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	
Compliance.

Voorwetenschap
	Wat	is	Voorwetenschap	precies?	Dit	is	concrete	en	
relevante	informatie	over	(financiële	instrumenten	van)	
een	beursgenoteerde	vennootschap,	die	niet	openbaar	is	
en	waarvan	een	(significante)	invloed	op	de	beurskoers	
kan	worden	verwacht	wanneer	die	openbaar	wordt	
gemaakt.	Het	betreft	dus	informatie	die	voor	een	belegger	
belangrijk	is	bij	het	nemen	van	een	beleggingsbeslissing.	
Voorwetenschap	heeft	betrekking	op	beursgenoteerde	
ondernemingen	en	dus	ook	op	VLK	zelf.

	Wat	moet	je	doen	als	je	in	aanraking	komt	met	informatie	
die	mogelijk	Voorwetenschap	is	of	met	een	Klant	die	
mogelijk	Voorwetenschap	wil	gebruiken?	Meld	dit	meteen	
bij	de	afdeling	Compliance.	Behandel	deze	informatie	
strikt	vertrouwelijk,	zowel	intern	als	extern.	Ook	zorg	je	
ervoor	dat	je	geen	gebruikmaakt	van	de	Voorwetenschap	
voor	bijvoorbeeld	het	doen	van	een	Persoonlijke	
transactie. 

	 	De	relevante	documenten	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	
Compliance.

Nevenfuncties
	Naast	je	functie	bij	VLK	mag	je	nevenactiviteiten	verrichten,	
tenzij	deze	leiden	of	kunnen	leiden	tot	(mogelijke)	reputatie-
schade	en/of	belangen	conflicten	of	wanneer	het	uitoefenen	
van	een	neven	functie	niet	samengaat	met	de	goede	
uitoefening	van	de	functie	die	je	bij	VLK	vervult.	

	In	de	‘Regeling	Nevenfuncties	en	andere	dienstbetrekkingen’,	
gekoppeld	aan	het	‘Beleid	belangenconflicten’	staat	
beschreven wat je moet doen wanneer je overweegt een 
nevenfunctie	te	vervullen	en	van	wie	je	toestemming	nodig	
hebt.	Twijfel	je	of	bij	het	aanvaarden	of	uitoefenen	van	een	
nevenfunctie	sprake	is	van	een	mogelijk	belangen	conflict?	
Neem	in	dat	geval	altijd	contact	op	met	je	leiding	gevende	of	
een compliance manager en vraag om advies.

	 	De	‘Regeling	Nevenfuncties	en	andere	dienstbetrek-
kingen’	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	Compliance.

Persoonlijke	transacties
Om	belangenverstrengeling	of	de	schijn	daarvan	tussen	
zakelijk	en	privé	te	voorkomen,	gelden	voor	het	doen	van	
Persoonlijke	transacties	in	financiële	instrumenten	
specifieke	regels.	Deze	regels	zijn	vastgesteld	om	te	
voorkomen	dat:
−	 	er	wordt	gehandeld	met	(de	schijn	van)	gebruik	van	

Voorwetenschap;
−	 (de	schijn	van)	marktmanipulatie	ontstaat;
−	 	zakelijke	en	privébelangen	worden	vermengd,	of	de	

schijn	hiervan	wordt	gewekt.
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Een	van	de	kernpunten	van	de	‘Regeling	Persoonlijke	
transacties’	is	dat	je	geen	Persoon	lijke	transacties	doet	als	
je	weet	of	redelijkerwijs	kunt	vermoeden	dat	je	beschikt	
over	Voorwetenschap	met	betrekking	tot	(de	handel	in	de	
aandelen	van)	de	betref	fende	vennootschap.	

Een	tweede	kernpunt	betreft	de	regels	ten	aanzien	van	
handel in het aandeel Van Lanschot Kempen. Daarin mag 
je	uitsluitend	handelen	in	de	‘open	periode’	én	je	moet	
daarvoor	een	beleggingsrekening	bij	Van	Lanschot	
gebruiken	(locatieplicht).	

In	de	‘Regeling	Persoonlijke	transacties’	lees	je	meer	over	
regels	die	gelden	voor	Persoonlijke	transacties,	inclusief	
eventuele	uitzonde	ringen	en	bijzondere	situaties.	Er	gelden	
speciale	regels	voor	Relevante	personen	en	ook	zijn	de	
regels	afhankelijk	van	de	business	unit	binnen	VLK	waar	jij	
werkt.	Lees	de	regels	goed	door	en	vraag	bij	twijfel	van	te	
voren	aan	een	compliance	managers	of	een	transactie	is	
toegestaan.

	 	De	‘Regeling	Persoonlijke	transacties’	vind	je	op	
intranet	bij	WIKI	Compliance.

4.4	Anti-Bribery	and	Corruption:	wij	weten	wat	wij	
kunnen	geven	én	wat	wij	mogen	ontvangen	
Corruptie	en	omkoping	zijn	voor	VLK	onacceptabel.	Het	is	
onethisch,	in	strijd	met	de	wet,	in	strijd	met	onze	Gedrags-
code	en	schadelijk	voor	onze	reputatie.	Het	uitgangspunt	
is	dat	VLK	en	Medewerkers	zich	niet	inlaten	met	personen,	
instellingen	of	bedrijven	die	activiteiten	ontplooien	die	in	
verband	kunnen	worden	gebracht	met	activiteiten	die	
verboden	of	maatschappelijk	niet	aanvaard	zijn,	zoals	
corruptie. 

Als	Medewerker	moet	je	ervoor	zorgen	dat	een	uitnodi	ging,	
gift	of	geschenk	nooit	kan	worden	beschouwd	als	(een	
poging	tot)	omkoping	of	de	suggestie	kan	wekken	dat	er	
druk	wordt	uitgeoefend	om	VLK	een	voorkeurs	behandeling,	
een	opdracht,	betere	prijzen	of	betere	verkoop	voorwaarden	
toe	te	kennen.	Dit	geldt	zowel	voor	het	aanbieden	als	
ontvangen ervan. 

Je	moet	terughoudend	zijn	met	het	uitnodigen	van	over-
heidsfunctionarissen.	In	veel	landen	is	het	verboden	om	iets	
van	waarde	aan	overheidsfunctionarissen	aan	te	bieden.	Je	
moet	zeker	weten	dat	geschenken	aan	dergelijke	personen	
niet	kunnen	worden	opgevat	als	een	poging	tot	omkoping.	
Bovendien	is	het	vaak	wettelijk	verboden	voor	overheids-
functionarissen	om	geschenken	aan	te	nemen	en	kan	het	
aanbieden ervan iemand in verlegenheid brengen. 

	 	Het	‘Beleid	Anti-Bribery	en	Corruptie’	vind	je	op	
intranet	bij	WIKI	Compliance.

Giften, geschenken en amusement
Bij	het	aanbieden	of	ontvangen	van	een	cadeautje,	een	gift	
of	een	uitnodiging	voor	amusement,	moet	een	Medewerker	
vooraf	beoordelen	of	sprake	kan	zijn	van	(de	schijn	van)	
belangenverstrengeling.	Dit	is	om	te	voor	komen	dat	de	
schijn	kan	ontstaan	dat	een	beslissing	door	belangen-
verstrengeling	op	een	niet	zakelijke	wijze	wordt	beïnvloed.

Voor	de	beoordeling	én	voor	de	vastlegging	hiervan	heeft	
de	afdeling	Compliance	een	tool	‘Melden	giften	en	amuse	- 
			ment‘	op	intranet	gepubliceerd.	De	Medewerker	is	verplicht	
deze	vragenlijst	te	gebruiken	bij	de	beoordeling	of	het	
geschenk,	de	gift	of	het	evenement	is	toegestaan	of	dat	
eventueel toestemming vereist is. 
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In	het	‘Beleid	Giften	en	Amusement’,	als	onderdeel	van	het	
Beleid	‘Anti-Bribery	en	Corruptie’	lees	je	meer	over	dit	
onderwerp.	Twijfel	je	over	het	accepteren	of	aanbieden	van	
een	gift	of	amusement?	Bespreek	dit	dan	met	je	leiding-
gevende	en/of	vraag	een	compliance	manager	om	advies.

	 	Het	‘Beleid	Giften	en	amusement’	vind	je	op	intranet	bij	
WIKI	Compliance.

	 	Gebruik	de	tool	‘Melden	giften	en	amusement’,	deze	
vind	je	op	intranet	bij	WIKI	Compliance.	

4.5	Trading:	wij	handelen	in	het	belang	van	de	klant	
VLK	stelt	zich	tot	doel	altijd	te	handelen	in	het	belang	van	
haar	Klanten.	Daarom	willen	wij	op	een	eerlijke,	billijke	en	
professionele	manier	acteren	bij	het	aanbieden	van	
beleggings	dienstverlening.	In	dat	kader	streven	wij	naar	
best	execution	bij	de	uitvoering	van	orders	in	financiële	
instrumenten	voor	onze	Klanten.

	 	De	‘Best	Execution	Policy’	en	‘Order	handling	Policy’	en	
andere	relevante	documenten	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	
Compliance.

4.6	Privacy:	wij	gaan	zorgvuldig	om	met	persoons-
gegevens 
Je	bent	zelf	verantwoordelijk	voor	de	geheimhouding	en	
bescherming	van	persoonsgegevens.	Hierbij	neem	je	
onder andere de volgende regels in acht.
–  Je houdt persoonsgegevens van en over Klanten en 

Medewerkers	geheim.
–	 	Deze	persoonsgegevens	verspreid	je	alleen	als	dat	

nodig	is	voor	een	correcte	uitoefening	van	taken.
–	 	Je	deelt	informatie	en	persoonsgegevens	alleen	met	

personen die daar recht toe hebben.
 

–	 	Gegevens	van	Klanten	en	de	met	hen	gemaakte	
afspraken	leg	je	zorgvuldig	en	reproduceerbaar	vast	en	
verwerk	je	ook	zo.	

–	 	Voorgenoemde	regels	met	betrekking	tot	
geheimhouding	en	vertrouwelijk	behandelen	van	
informatie	blijven	ook	na	beëindiging	van	je	
dienstverband	onverminderd	van	kracht.

Als	je	persoonsgegevens	kwijtraakt,	doordat	je	bijvoor-
beeld	een	e-mail	met	een	portefeuilleoverzicht	naar	een	
verkeerde	persoon	stuurt	of	een	usb-stick	met	persoons-
gegevens	kwijtraakt,	is	er	sprake	van	een	datalek.	Een	
datalek	moet	je	direct	via	de	Meldpunt-Datalekken	
Postbus	melden.	Je	kunt	ook	de	Incidentknop	op	de	
homepage	van	intranet	gebruiken.

	 	De	relevante	documenten	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	
Compliance.

	 	Meld	een	datalek	via	de	Meldpunt	Datalekken	Postbus	
(meldpuntdatalekken@vanlanschot.com)	

4.7 Anti-Fraud
Het in stand houden van de reputatie als betrouwbare 
financiële	instelling	is	voor	VLK	van	groot	belang.	Fraude	
is	daarom	een	belangrijk	risico	voor	een	financiële	instel-
ling.	Het	kan	leiden	tot	financiële	schade	voor	onze	Klanten	
en	voor	onszelf.	Daarnaast	kan	fraude	het	vertrouwen	van	
het	publiek	in	VLK	schaden	als	betrouwbare	en	integere	
financiële	instelling.

Van	Lanschot	Kempen	hanteert	de	volgende	definitie	van	
fraude:	‘Een	opzettelijke	actie	door	één	of	meerdere	personen	
waarbij	misleiding	wordt	gebruikt	met	het	oogmerk	onrecht-
matig	wederrechtelijk	voordeel	te	behalen	voor	zichzelf	of	
een	relatie,	ten	koste	van	anderen’.	

Fraude wordt door VLK beschouwd als een incident. 
Iedereen	wordt	geacht	incidenten	direct	te	melden.	De	
richtlijnen	en	het	proces	van	het	melden	en	vervolgens	
afhandelen	van	incidenten	is	vastgelegd	in	de	regeling	
‘Afhandelen	Integriteitsincidenten’.

	 	Meld	een	incident	op	WIKI	via	de	knop	‘Incident	melden’
	 	De	relevante	documenten	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	

Compliance.

4.8 Fiscale Client Integriteit
VLK,	is	zich	bewust	van	haar	(maatschappelijke)	functie	en	
plaats	in	de	samenleving.	Dit	geldt	ook	voor	onze	houding	
ten	aanzien	van	fiscaal	onoorbaar	gedrag.	Daarom	hanteren	
we	een	aantal	belastingprincipes	die	aangeven	hoe,	naar	
onze	mening,	een	verantwoordelijk	belasting	betaler	zich	
behoort	te	gedragen.	Daarbij	houden	wij	rekening	met	de	
belangen	van	de	verschillende	stake	holders,	waaronder	onze	
Klanten,	aandeelhouders,	Medewerkers,	de	Belasting	dienst,	
toezichthouders	en	de	samen	leving	in	het	algemeen.	VLK	
werkt	niet	mee	aan	belastingontduiking	en	wil	evenmin	
betrokken	zijn	bij	structuren	en/of	transacties	die	gericht	zijn	
op	belastingontwijking,	die	VLK	als	te	agressief	beschouwd.	
Kernpunten	van	het	‘Beleid	Fiscale	Client	Integriteit’	zijn:
−	 	VLK	faciliteert	geen	fiscaal	onoorbaar	gedrag;
−	 	VLK	verstrekt	geen	fiscaal	onoorbare	adviezen,	

producten	of	diensten	aan	Klanten;
−	 	VLK	onder	zoekt	via	het	klantonderzoek	en	de	

klantreview	of	er	signalen	zijn	dat	een	Klant	is	
betrokken	bij	witwassen	en/of	er	signalen	zijn,	die	
kunnen	duiden	op	agressieve	belastingontwijking.

	 	Het	‘Beleid	Fiscale	Client	Integritieit’	vind	je	op	intranet	
bij	WIKI	Fiscaal.
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Je	bent	zelf	verantwoordelijk	voor	de	geheimhouding	en	
bescherming	van	Vertrouwelijke	informatie.	Hierbij	neem	
je in ieder geval de volgende regels in acht.

–	 	Je	houdt	informatie	van	en	over	Klanten,	Medewerkers	
VLK geheim.

–	 	Deze	informatie	verspreid	je	uitsluitend	als	dat	nodig	is	
voor	een	correcte	uitoefening	van	taken.

–	 	Je	deelt	informatie	uitsluitend	met	personen	die	daar	
recht toe hebben.

–	 	Informatie	moet	altijd	op	een	passende	manier	beveiligd	
zijn,	ongeacht	welke	vorm	de	informatie	heeft	of	in	
welke	vorm	je	deze	deelt	of	verzendt.	Om	die	reden	is	
het	verboden	om	Vertrouwelijke	informatie	en	persoons-
gegevens	naar	je	privé	e-mailadres	te	sturen.

–	 	Je	zorgt	dat	je	alleen	in	het	bezit	bent	van	informatie	
die	je	voor	de	uitoefening	van	jouw	functie	nodig	hebt.	
Ook	aan	collega’s	geef	je	alleen	die	informatie	die	strikt	
noodzakelijk	is	voor	de	uitoefening	van	de	functie	
(‘need	to	know’).	Als	je	aan	die	noodzaak	twijfelt,	dan	
moet	je	de	betreffende	collega	vragen	de	noodzaak	
aan te tonen.

–	 	Je	voorkomt	dat	je	onbewust	informatie	over	 
VLK,	Klanten	en	relaties	deelt.	Een	vertrouwelijk	
gesprek	voer	je	niet	in	het	openbaar	maar	op	een	
passende	plaats.	Weet	altijd	met	wie	je	van	doen	hebt	
en	wees	voorzichtig	met	wat	je	zegt.	

–	 	Bovengenoemde	regels	met	betrekking	tot	geheim-
houding	en	vertrouwelijk	behandelen	van	informatie	
blijven	ook	na	beëindiging	van	je	dienstverband	
onverminderd	van	kracht.

5.  BEWUST OMGAAN MET HET VERSPREIDEN VAN 
INFORMATIE

Klanten en relaties mogen erop vertrouwen 
dat de Mede werkers zorgvuldig omgaan met 
informatie over de organisatie, onze Klanten 
en relaties. Het is daarom verboden om der
gelijke informatie aan derden te ver strekken 
als ze daar geen recht toe hebben. Ook mag 
je een derde niet in de gelegenheid stellen 
om van dergelijke informatie kennis te 
nemen. Als Medewerker teken je – onder 
andere om deze reden – bij indiensttreding 
een geheimhoudings verklaring.
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De	richtlijnen	en	het	proces	voor	het	beheersen	van	cyber	
security	binnen	VLK	zijn	vastgelegd	in	het	document	
‘Informatiebeveiligingsbeleid’.	

	 	Het	‘Informatiebeveiligingsbeleid’	vind	je	op	intranet	
bij	WIKI	Group	Risk	Management.

5.1 Vastleggen van telefoongesprekken
De	telefoongesprekken	van	Medewerkers	kunnen	worden	
opgenomen	en	bewaard;	voor	sommige	Medewerkers	is	
dat	het	geval	voor	zowel	de	gesprekken	die	ze	met	de	
vaste	telefoon	voeren	als	alle	gesprekken	via	de	mobiele	
telefoon.	De	opgenomen	gesprekken	kunnen	duidelijkheid	
verschaffen	in	geval	van	een	zakelijk	dispuut	met	Klanten	
en/of	tegen	partijen	of	omdat	er	een	wettelijke	verplichting	
bestaat.	De	gespreksopname	kan	daarom	worden	gebruikt	
om	vast	te	stellen	of	wettelijke	regels	zijn	nage		leefd.	Boven-
dien	kunnen	gesprekken	worden	getapet	om	dienst	verlening	
te	verbeteren.	Telefoongesprekken	waarin	mogelijk	verbinte-
nissen	worden	aangegaan,	moeten	altijd	worden	gevoerd	
op	een	getapete	lijn,	bijvoorbeeld	bij	effecten	transacties.	

Vastgelegde	telefoongesprekken	worden	door	een	
Medewerker	alleen	beluisterd,	ná	toestemming	van	de	
leidinggevende	en/of	een	compliance	manager.	

5.2 Gebruik Elektronische communicatiemiddelen
Je	maakt	bij	de	uitoefening	van	je	functie	waarschijnlijk	
veelvuldig	gebruik	van	e-mail,	internet,	de	computer-
systemen	van	VLK,	mobiele	telefoon,	laptop	en	devices	
(zoals	onder	meer	tablets).	In	de	‘Regeling	Elektronische	
communicatie	middelen’	staan	regels	voor	het	gebruik	van	
al	deze	Elektronische	communicatie	middelen	door	
Medewerkers.	

Gebruik	voor	je	werk	uitsluitend	bedrijfsmiddelen	die	door	
VLK	aan	jou	verstrekt	of	goedgekeurd	zijn.	Alle	bedrijfs-
middelen	die	VLK	aan	jou	beschikbaar	stelt,	zijn	in	beginsel	
goed	beveiligd.	Gebruik	bedrijfsmiddelen	op	de	voor	ge-
schreven	manier,	voor	het	juiste	doel	en	op	een	geschikte	
plaats.	Laat	bedrijfsmid	delen	en	Vertrouwelijke	informatie	
niet onbeheerd achter.

De	regels	uit	de	Regeling	zijn	bedoeld	om	de	vertrouwe-
lijkheid	van	gegevens	en	informatie	over	Van	Lanschot	
Kempen	en	informatie	over	VLK	en	haar	Klanten	te	waar-
borgen.	Ook	staan	er	regels	in	die	opgesteld	zijn	om	de	
systemen	en	het	netwerk	van	VLK	te	beschermen.

	 	De	‘Regeling	Elektronische	communicatiemiddelen’	
vind	je	op	intranet	bij	WIKI	Compliance.

5.3 Clear desk 
Ben	je	afwezig	–	tijdelijk	en	na	werktijd	–	dan	zorg	je	ervoor	
dat	je	computerscherm	geblokkeerd	staat	en	dat	dossiers,	
papieren	en	andere	informatiedragers	met	(vertrouwelijke)	
informatie	in	een	afgesloten	kast	worden	bewaard.	Vernietig	
vertrouwelijke	papieren	documenten	via	de	papier	containers	
op	kantoor.	Zo	zorg	je	ervoor	dat	bij	jouw	afwezig	heid	of	
na	werktijd	Vertrouwelijke	informatie	niet	toegankelijk	is	
voor onbevoegden. 

	 	De	‘Clear	desk	policy’	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	
Group	Risk	Management.

5.4 Media-instructie
Alle contacten met de media lopen via en worden 
gecoördineerd door de woordvoerder van VLK. Het is 
daarom	voor	jou	als	Medewerker	verboden	om	zonder	
toestemming mede delingen aan de media te doen over 
bijzonderheden	van	het	bedrijf	en	de	zaken	van	VLK	en	
gelieerde	onderne	mingen,	haar	Klanten	en	relaties.	Word	
je	benaderd	door	de	media?	Verwijs	deze	dan	door	naar	de	
woordvoerder	van	VLK	zonder	dat	je	zelf	inhoudelijk	op	het	
onderwerp ingaat. 

	 	De	‘Media	richtlijnen’	vind	je	op	intranet	bij	WIKI	
Communicatie.

5.5 Social media
Social	media	worden	steeds	meer	gebruikt	als	communi-
catiemiddel,	zowel	zakelijk	als	privé.	VLK	heeft	richtlijnen	
opgesteld	hoe	Medewerkers	om	moeten	gaan	met	social	
media,	op	het	werk	én	in	je	vrije	tijd.	Hierbij	is	het	belang-
rijk	je	te	realiseren	dat	je,	ook	in	je	vrije	tijd,	gezien	wordt	
of	kunt	worden	als	Medewerker.	Bij	het	gebruik	van	social	
media	gelden	onverkort	de	regels	in	deze	Gedragscode	
zoals	over	de	vertrouwelijke	omgang	met	informatie.	Je	
moet	bij	het	gebruik	van	social	media	altijd	handelen	
conform	de	‘Social	media-richtlijnen’

	 	De	‘Social	media	richtlijnen’	vind	je	op	intranet	bij	
WIKI	Communicatie.

Gedragscode	Van	Lanschot	Kempen	NV	–	juli	2021		|		5.	Bewust	omgaan	met	het	verspreiden	van	informatie											11



Gedragscode	Van	Lanschot	Kempen	NV	–	juli	2021		|		6.	Deskundigheid	en	vakbekwaamheid											12

De	deskundigheid	en	vakbekwaamheid	van	alle	Mede-
werkers	is	van	groot	belang	voor	VLK.	We	verwachten	
van	jou	dat	je	deskundig	bent	én	blijft	voldoen	aan	alle	
wettelijke	vakbekwaamheidsvereisten	die	op	jouw	functie	
van	toepassing	zijn.	Je	moet	deskundig	en	vakbekwaam	
zijn	om	het	belang	van	en	de	zorg	voor	de	Klant	in	acht	te	
kunnen	nemen.	

Twijfel	je	over	de	opleidingen	die	je	moet	volgen	of	weet	je	
niet	of	je	bij	DSI	geregistreerd	moet	worden?	Neem	in	dat	
geval	altijd	contact	op	met	je	leidinggevende	of	met	HR	en	
vraag om advies.

6. DESKUNDIGHEID EN VAKBEKWAAMHEID 
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De	verantwoordelijkheid	voor	het	toezien	op	de	naleving	
van	de	regels	van	de	Gedragscode	ligt	primair	bij	je	
leiding		gevende.	Een	(vermoeden	van	een)	mogelijke	
over   treding van de Gedragscode moet de leidinggevende 
direct	melden	aan	de	afdeling	Compliance.

De	afdeling	Compliance	is	bevoegd	om	onderzoek	te	doen	
naar	(mogelijke)	overtredingen	van	de	Gedragscode.	Een	
overtreding	van	de	Gedragscode	kan	leiden	tot	het	opleggen	
van	een	disciplinaire	maatregel,	eventueel	in	combinatie	
met	een	arbeidsrechtelijke	maatregel.	Ontslag	op	staande	
voet	is	daarvan	niet	uitgezonderd.	Daarnaast	kan	een	
melding	worden	gedaan	bij	de	Stichting	Tuchtrecht	Banken.	

Het	beleid,	de	mogelijke	maatregelen	en	de	procedures	
die	hierbij	gevolgd	worden,	zijn	nader	uitgewerkt	in	de	
‘Regeling	persoonsgerichte	onderzoeken’.	

	 	De	‘Regeling	persoonsgerichte	onderzoeken’	vind	je	op	
intranet	bij	WIKI	Compliance.	

7.  OVERTREDING GEDRAGSCODE 

Het niet in acht nemen van de Gedrags code 
en over treding van de regels van de Gedrags -
code,	inclusief	alle	erbij	behorende	Compliance	
Groepsbeleid,	beschouwt	VLK	als	een	inbreuk	
op	het	vertrouwen	dat	zij	in	elke	Mede	werker	
stelt.
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In	de	Gedragscode	wordt	een	aantal	termen	gebruikt,	die	
een	nadere	toelichting	nodig	hebben.	Deze	termen	zijn	
steeds	met	een	hoofdletter	geschreven.	De	definities	en	
begrippen	voor	deze	termen	worden	in	deze	bijlage	
toegelicht.

Business partner
Onder	business	partners	verstaan	wij	in	dit	verband	alle	
natuurlijke	of	rechtspersonen	die	een	zakelijke	betrokken-
heid	hebben	bij	VLK.	Dit	kan	met	of	zonder	een	contract	
zijn	en	met	of	zonder	een	geldtransactie.	Voorbeelden	zijn	
onder	andere	leveranciers,	uitzendbureaus,	makelaars,	
intermediairs,	organisaties	waaraan	VLK	werkzaamheden	
uitbesteedt et cetera.

Compliance Groepsbeleid
Hieronder	worden	alle	intern	vastgelegde	afspraken	
verstaan	die	relevant	zijn	voor	de	specifieke	financiële	
diensten	aangeboden	door	VLK	(onder	meer	Beleid,	 
Requirements	docuements,	Regelingen,	Richtlijnen	
proce	dures,	werkinstructies,	tooling	etc.)

Elektronische communicatiemiddelen
Onder	elektronische	communicatiemiddelen	worden	alle	
apparatuur,	media	en	gegevensdragers	verstaan	die	kunnen	
worden	gebruikt	voor	communicatiedoeleinden	of	voor	het	
opslaan,	verzenden,	transporteren	of	het	aan	derden	ter	
beschikking	stellen	van	gegevensbestanden	en	informatie.
Voorbeelden	hiervan	zijn	e-mail,	USB-sticks,	de	uploadfacili-
teit	van	documenten	en	bestanden	naar	websites	of	e-mail-
adressen	(file	sharing),	third	party-e-mailsystemen	zoals	
Bloomberg,	webmail,	sociale	media	(zoals	Facebook	en	
lnstant	Messaging-systemen),	internetfora	en	ook	alle	moge	- 
lijke	draagbare	devices	zoals	laptops	en	tabletcomputers)

Klant
Een	(rechts)persoon	waarmee	VLK	een	zakelijke	relatie	
onderhoudt,	of	waarmee	VLK	in	gesprek	of	in	onderhande-
ling	is	om	tot	een	zakelijke	relatie	te	komen.	Hieronder	
vallen	bijvoorbeeld	ook	leveranciers	en	andere	business	
partners. 

Medewerker
Iedereen	die	werkzaam	is	bij,	of	anderszins	in	een	gezags-
verhouding staat tot VLK ongeacht de duur van het 
dienstverband.	Hieronder	vallen	ook	uitzendkrachten,	
tijdelijke	contractanten	en	werknemers	die	door	andere	
bedrijven	bij	VLK	zijn	gedetacheerd.	Waar	hij/hem/
medewerker	geschreven	staat,	wordt	ook	zij/haar/
medewerkster	bedoeld.

Persoonlijke	transactie
Een	transactie	in	een	financieel	instrument	door	of	in	naam	
van	een	Medewerker,	waarbij:
1.	 	de	betrokken	medewerker	handelt,	anders	dan	in	de	

normale	uitoefening	van	zijn	beroep	of	bedrijf;
2.	 	de	transactie	wordt	verricht	voor	rekening	van	de	

mede	werker;	of
3.	 	de	transactie	wordt	verricht	voor	rekening	van	een	

persoon	met	wie	de	medewerker	familiebanden	of	
nauwe	banden	heeft.

Relevante personen 
1.	 	een	persoon	die	het	dagelijks	beleid	bepaalt	van	een	

beleggingsonderneming;
2.	 	een	werknemer	van	de	beleggingsonderneming	of	een	

andere	natuurlijke	persoon	wiens	diensten	ter	beschik-
king	en	onder	zeggenschap	staan	van	een	beleggingson-
derneming.	Die	persoon	is	betrokken	bij	het	verrichten	
van	beleggingsactiviteiten	of	het	verlenen	van	beleg-
gingsdiensten	door	de	beleggingsonderneming;	of
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3.	 	een	natuurlijke	persoon	die	uit	hoofde	van	een	overeen-
komst	tot	uitbesteding	met	het	oog	op	het	verlenen	of	
verrichten door de beleggingsonderneming van beleg-
gingsdiensten	of	beleggingsactiviteiten	rechtstreeks	
betrokken	is	bij	het	verrichten	van	diensten	ten	behoeve	
van	de	beleggingsonderneming	of	haar	verbonden	agent.

VLK
Van Lanschot Kempen NV.

Vertrouwelijke	informatie
Informatie	van	en	over	VLK,	(potentiële)	Klanten,	instellin-
gen	of	(rechts)personen	die	niet	openbaar	is.

Voorwetenschap
Bekendheid	met	concrete	informatie	die	direct	of	indirect	
betrekking	heeft	op	een	instelling	die	financiële	instrumenten	
uitgeeft	(Van	Lanschot	Kempen	of	een	andere	beursgeno-
teerde	vennootschap),	of	die	betrekking	heeft	op	de	handel	
in	de	financiële	instrumenten	die	deze	instelling	uitgeeft.	
Deze	informatie	is	niet	openbaar	gemaakt	en	openbaarma-
king	zou	significante	invloed	kunnen	hebben	op	de	koers	van	
de	financiële	instrumenten	of	op	de	koers	van	daarvan	
afgeleide	financiële	instrumenten.
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OVERIGE INFORMATIE 

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de 
Hooge	Steenweg	29,	5211	JN	te	’s-Hertogenbosch,	KvK	
’s-Hertogenbosch	nr.	16038212	met	btw-identificatie-
nummer	NL0011.45.770.B01,	is	als	bank	geregistreerd	in	
het	Wft-register	en	staat	onder	toezicht	van	De	Nederlandsche	
Bank	NV	(DNB),	Postbus	98,	1000	AB	Amsterdam,	en	de	
Autoriteit	Financiële	Markten	(AFM),	Postbus	11723,	1001	GS	 
Amsterdam. 

Eventuele	klachten	kunt	u	richten	aan	Van	Lanschot	Kempen	
NV	of	de	afdeling	Klachtenmanagement	van	het	hoofdkantoor,	
Postbus	1021,	5200	HC	’s-Hertogenbosch.

1. De bankmedewerker werkt integer en zorgvuldig.
Dit	betekent	onder	andere	dat	de	bankmedewerker:
−	 eerlijk	en	betrouwbaar	is;
−	 	verstrengeling	van	eigen	belangen	met	de	belangen	van	

anderen	voorkomt;
−	 de	schijn	van	belangenverstrengeling	voorkomt.

2. De bankmedewerker maakt een zorgvuldige afweging 
van belangen.
Dit	betekent	dat	de	bankmedewerker	een	zorgvuldige	
afweging	maakt	tussen	de	belangen	van	de	Klanten	van	de	
bank,	de	aandeelhouders,	de	leden,	de	obligatiehouders	en	de	
andere	schuldeisers	van	de	bank,	de	werknemers	van	de	
bank	en	de	samenleving.

3. De bankmedewerker stelt de belangen van de Klant 
centraal.
Dit	betekent	onder	andere	dat	de	bankmedewerker:
−	 	Klanten	zo	goed	mogelijk	informeert	over	producten	en	

diensten	en	de	risico’s	ervan;
−	 	Klanten	geen	producten	of	diensten	aanbiedt	die	niet	bij	

hen passen;
−	 	eraan	bijdraagt	dat	een	product	geen	onverantwoorde	

risico’s	heeft	voor	een	Klant;
−	 	eraan	bijdraagt	dat	een	product	en	de	voorwaarden	ervan	

begrijpelijk	zijn	voor	een	Klant.

4. De bankmedewerker houdt zich aan de wet en andere 
regels	die	voor	het	werk	bij	de	bank	gelden.
Dit	betekent	onder	andere	dat	de	bankmedewerker	zich	in	
zijn	werk	houdt	aan	de	wet,	reglementen,	gedragsregels	en	
instructies	die	voor	het	werk	bij	de	bank	gelden.

5.	De	bankmedewerker	houdt	vertrouwelijke	informatie	
geheim.
Dit	betekent	onder	andere	dat	de	bankmedewerker	geen	
vertrouwelijke	informatie	over	Klanten	zonder	hun	toestem-
ming	aan	een	derde	geeft.	De	medewerker	geeft	informatie	
over	Klanten	alleen	aan	anderen	als	dat	moet	van	de	wet,	de	
rechter	of	de	toezichthouder.	Ook	mag	de	beëdigde	geen	
misbruik	maken	van	informatie	die	hij	of	zij	heeft.

6.	De	bankmedewerker	is	open	en	eerlijk	over	zijn	of	haar	
gedrag	en	kent	zijn	of	haar	verantwoordelijkheid	voor	de	
samenleving.
Dit	betekent	dat	de	bankmedewerker	zijn	of	haar	gedrag	in	
het	werk	laat	toetsen	aan	deze	gedragsregels.

7.	De	bankmedewerker	draagt	bij	aan	het	vertrouwen	van	
de samenleving in de bank.
Dit	betekent	onder	andere	dat	de	bankmedewerker	in	zijn	of	
haar	werk	geen	risico’s	neemt	die	de	bank	en	anderen	in	
gevaar brengen. 
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