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Beleid aannemen geschenken en uitnodigingen door raad van bestuur c.q. bestuursleden 
 
 
1. Doel en uitgangspunten 
De Governancecode Zorg (2017) vraagt om beleid op te stellen voor het aannemen van 
geschenken en uitnodigingen (art.6.5.4.) en om dit beleid openbaar te maken. Dat gebeurt 
via www.jbz.nl. 
Het JBZ heeft als uitgangspunt dat het niet passend is voor de raad van bestuur als collectief 
of als individueel bestuurslid om  

- ongebruikelijke geschenken of uitingen van dankbaarheid/gastvrijheid aan te nemen. 
Als collega’s, relaties, leveranciers of patiënten/mantelzorgers van het JBZ het JBZ 
willen waarderen, dan wordt hen verzocht een gift in geld te doen aan de Vrienden;  

- in te gaan op uitnodigingen die mogelijk risico’s opleveren voor de onafhankelijkheid 
van de raad van bestuur c.q. de bestuurder, belangenconflicten kunnen opleveren, 
dan wel geacht worden te leiden tot een tegenprestatie die zonder die uitnodiging 
niet geleverd zou worden 

Acceptatie van uitnodigingen voor normaal zakelijke lunches, diners, theater, een 

sportevenement en dergelijke is toegelaten als het een redelijk doel dient, sporadisch 

voorkomt en als het gaat om een bijeenkomst die in het teken staat van een zakelijke 

ontmoeting of van bevordering van zakelijke relaties. 

Als een bestuurder ingaat op een uitnodiging, dan dient hij zich te allen tijde te realiseren 

dat hij de uitnodiging in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van het JBZ aanvaardt en 

dat hij het JBZ derhalve vertegenwoordigt.  

 
2. Werkingssfeer 
Onder geschenken worden verstaan: 
Alle materiële en immateriële goederen die van derden (bijvoorbeeld patiënten/-
mantelzorgers, leveranciers) aangeboden worden zonder dat een directe wederdienst 
geleverd wordt. Voorbeelden zijn: 

 attenties of geschenken 

 cadeaubonnen, geld  
 
Onder uitnodigingen worden verstaan 
Uitnodigingen van derden (bijvoorbeeld leveranciers) aan de raad van bestuur c.q. een 
individuele bestuurder in diens hoedanigheid als bestuurder JBZ voor bijvoorbeeld 

- lunches/diners 
- conferenties 
- culturele/sportieve/recreatieve evenementen  

 
 
3. Normenkader 

 Geschenken worden in ieder geval als ongebruikelijk beschouwd als deze een 
waarde van meer dan € 50,- hebben. 

http://www.jbz.nl/
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 Uitnodigingen van derden worden als ongebruikelijk beschouwd als deelname  
- gericht is op het leveren van een tegenprestatie die zonder die uitnodiging niet 

geleverd zou worden, dan wel 
- niet aantoonbaar direct het belang van het JBZ dient; 
- anderszins de onafhankelijkheid van de raad van bestuur in het gedrang komt. 

 Bij twijfel overlegt de raad van bestuur c.q. de individuele bestuurder met de 
voorzitter van de raad van toezicht. 

 
4. Verantwoording 

Als aan de raad van bestuur c.q. een bestuurder een ongebruikelijk geschenk wordt 
toegezonden wordt het geretourneerd aan de afzender. Als dat in praktische zin niet 
mogelijk is, wordt dit geregistreerd. Geld of cadeaubonnen worden ter beschikking 
gesteld van de Vrienden van het JBZ; goederen worden naar de Voedselbank of een 
ander charitatief doel gebracht. 
Geschenken op het huisadres van een bestuurder worden te allen tijde geweigerd. 
 

5. Externe controle 
De naleving van deze regeling kan door de raad van toezicht worden onderworpen 
aan controle door de externe accountant.  
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