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BESTUURSREGLEMENT GEDRAGSCODE EN INTEGRITEIT 
 

Artikel 1 – Inleidende bepalingen 

1. Het Bestuursreglement (hierna: het Reglement) dient ter aanvulling op de regels en 

voorschriften die op het Bondsbestuur van toepassing zijn op grond van de wet, de 

statuten, het huishoudelijk reglement en andere voor de KNGU van toepassing zijnde 

regelgeving. 

2. Het Reglement is goedgekeurd op basis van het beginsel dat bestuursleden van de 

KNGU een specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het handhaven van de 

(bestuurlijke) integriteit en de reputatie van de KNGU en dus dienen te verzekeren dat 

in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt. 

3. Aan het Reglement liggen ten grondslag de beginselen van het programma Goed 

Sportbestuur van NOC*NSF. 

4. Een ieder die tot lid van het Bondsbestuur wordt benoemd, verklaart bij het 

aanvaarden van die functie schriftelijk te zullen handelen overeenkomstig het 

Reglement, alsmede de statuten, het huishoudelijk reglement en de andere op de 

KNGU van toepassing zijnde regelgeving. 

5. Het Reglement vervangt de Gedragscode Bestuur KNGU, welke gedragscode met 

het in werking treden van het Reglement komt te vervallen. 

  

Artikel 2. Toepassingsbereik 

1. Het Reglement geldt voor alle leden van het Bondsbestuur.  

2. Het Reglement is openbaar en door derden te raadplegen op de website van de 

KNGU.  

3. De leden van het Bondsbestuur ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van het 

Reglement.  

4. Over gevallen waarin het Reglement niet voorziet of waarbij de toepassing niet 

eenduidig is, vindt bespreking plaats in het Bondsbestuur en indien er geen oplossing 

wordt gevonden in de Bondsraad. 

 

Artikel 3. Grondbeginselen  

1. Een lid van het Bondsbestuur wordt geacht onder alle omstandigheden zodanig op 

te treden dat de belangen van de KNGU en haar leden niet worden geschaad, dan 

wel de integriteit en reputatie van de KNGU en haar leden in twijfel kunnen worden 

getrokken.  

2. Van ieder lid van het Bondsbestuur wordt verwacht dat hij eerlijk, onafhankelijk, 

onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en iedere situatie 

vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven.  

3. Ieder lid van het Bondsbestuur is verplicht aan het Bondsbestuur verantwoording af te 

leggen over zijn gedragingen als bedoeld in dit Reglement.  

 

Artikel 4. Belangenverstrengeling   

1. Ieder lid van het Bondsbestuur doet aan het Bondsbestuur opgave van zijn 

(financiële) belangen in ondernemingen en organisaties of personen waarmee de 

KNGU een zakelijke relatie onderhoudt en/of die het belang van de KNGU raken.  

2. Bij zakelijke transacties voorkomt ieder lid van het Bondsbestuur (de schijn van) 

bevoordeling of enig ander handelen in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.  

3. Ieder lid van het Bondsbestuur dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins 

persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een partij of persoon als gevolg 

waarvan zijn integriteit in het geding komt bij behandeling van een bepaald 

onderwerp, onthoudt zich in voorkomend geval van deelname aan de 

woordvoering, beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp.  
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4. Een besluit met betrekking tot een partij of persoon, waarmee een lid van het 

Bondsbestuur familie- of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft, 

behoeft de voorafgaande goedkeuring van het Bondsbestuur.  

5. Een lid van het Bondsbestuur neemt van een aanbieder van zaken of diensten aan 

de KNGU geen zaken of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van 

de aanbieder kunnen beïnvloeden.  

6. Als het Bondsbestuur van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig 

belang en/of verstrengeling van belangen die van materiële betekenis zijn voor de 

KNGU, is het betreffende lid van het Bondsbestuur gehouden af te treden. 

7. Indien het Bondsbestuur concludeert dat een lid van het Bondsbestuur een met de 

KNGU incidenteel tegenstrijdig belang heeft of sprake is van een voor de KNGU 

ongewenste (schijn van) verstrengeling van belangen anderszins, geldt in aanvulling 

op het hiervoor bepaalde het navolgende: 

a. alle eventuele rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig 

belang of ongewenste (schijn van) verstrengeling van belangen, worden 

tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen; 

b. in het bestuursverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag wordt over 

deze rechtshandelingen verantwoording afgelegd. 

 

Artikel 5. Nevenfuncties  

Een lid van het Bondsbestuur vervult geen hoofd- of nevenfuncties waarbij strijdigheid is of 

kan zijn met het belang van de KNGU.  

 

Artikel 6. Informatie  

1. Een lid van het Bondsbestuur gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover 

hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan 

derden die tot deze informatie niet gerechtigd zijn.  

2. Een lid van het Bondsbestuur maakt niet ten eigen bate of voor zijn persoonlijke 

betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.  

3. Een lid van het Bondsbestuur verschaft tijdig alle informatie die voor een goed 

functioneren van het Bondsbestuur van belang is.  

4. Een lid van het Bondsbestuur houdt bij het uitoefenen van zijn functie geen informatie 

achter, tenzij deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dan wel in de 

onderhavige situatie niet opportuun is. 

5. Bij beëindiging van het lidmaatschap van het Bondsbestuur is het lid van het 

Bondsbestuur verplicht alle in zijn bezit zijnde stukken, bescheiden en andere 

informatiedragers met betrekking tot zijn functie onverwijld over te dragen aan het 

Bondsbestuur of indien het digitale bestanden betreft te verwijderen van of uit zijn 

computer(s), gegevensdrager(s) en/of emailaccount(s).  

 

Artikel 7. Aannemen van geschenken  

1. Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een 

geschatte waarde van € 50,-- die een lid van het Bondsbestuur uit hoofde van zijn 

functie ontvangt, dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden 

gemeld aan en geregistreerd door het Bondsbestuur en zijn eigendom van de KNGU. 

Door het Bondsbestuur zal vervolgens een passende bestemming worden gezocht.  

2. Indien een lid van het Bondsbestuur geschenken of giften ontvangt, zoals bedoeld in 

het voorgaande lid, met een waarde van € 50,-- of minder, kunnen deze worden 

behouden. Hiervan hoeft geen melding en/of registratie plaats te vinden.  

3. Geschenken en giften als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet op het 

huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het 

Bondsbestuur.  
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Artikel 8. Bestuurlijke uitgaven/onkosten  

1. Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de 

functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, dan wel deze uitgaven en 

gemaakte kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking 

komen.  

2. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en onkosten geldt dat 

met de uitgave het belang van de KNGU is gemoeid en dat deze voortvloeit uit de 

functie van het lid van het Bondsbestuur.  

 

Artikel 9. Declaraties uitgaven/onkosten  

1. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onbezoldigd. 

2. Een lid van het Bondsbestuur declareert geen kosten die reeds op andere wijze 

worden vergoed.  

3. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve 

procedure.  

4. De directeur van de KNGU is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve 

afhandeling en registratie van declaraties.  

5. In geval van twijfel omtrent een declaratie wordt deze voorgelegd aan het 

Bondsbestuur.  

6. De bestuurlijke uitgaven en onkosten, alsmede de declaraties worden jaarlijks 

gecontroleerd door de accountant van de KNGU, die daarvan verslag uitbrengt aan 

het Bondsbestuur.  

 

Artikel 10. Reizen buitenland 

1. Een lid van het Bondsbestuur dat het voornemen heeft ten behoeve van de KNGU 

een buitenlandse reis te maken, heeft daarvoor - voor zover de buitenlandse reis niet 

voortvloeit uit het vastgestelde schema van internationale representaties - 

voorafgaande toestemming nodig van het Bondsbestuur. 

2. Een lid van het Bondsbestuur dat het voornemen van een reis als bedoeld in het 

voorgaande lid meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de 

bijbehorende overwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde 

kosten aan het Bondsbestuur. 

3. Uitnodigingen voor reizen en werkbezoeken op kosten van derden worden altijd 

besproken in het Bondsbestuur en onder meer getoetst op het risico van 

belangenverstrengeling. Het belang van de reis voor de KNGU is doorslaggevend 

voor de besluitvorming. 

4. Van de reis wordt verslag gedaan aan het Bondsbestuur. 

5. Het ten laste van de KNGU meereizen van de partner van een lid van het 

Bondsbestuur is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de 

ontvangende partij en het belang van de KNGU daarmee is gediend. Het meereizen 

van de partner wordt bij de besluitvorming door het Bondsbestuur betrokken. 

6. Het anderszins meereizen van derden op kosten van de KNGU is niet toegestaan. Het 

meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de 

besluitvorming door het Bondsbestuur betrokken. 

7. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, 

mits dit is betrokken bij de besluitvorming door het Bondsbestuur. De extra reis- en 

verblijfkosten komen volledig voor rekening van het desbetreffende lid van het 

Bondsbestuur.  

8. De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane uitgaven en onkosten worden 

uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden 

aangetoond, overeenkomstig de in artikel 8 van het Reglement genoemde criteria. 
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Artikel 11 – Representatie en vertegenwoordiging KNGU  

1. In het Financieel statuut is een regeling opgenomen over het interne proces van 

budgetbesteding en budgetbewaking dat onder verantwoordelijkheid van het 

Bondsbestuur wordt uitgevoerd en de betalingsbevoegdheden die van toepassing 

zijn binnen de KNGU.  

2. Wanneer een lid van het Bondsbestuur door pers of andere externe partijen wordt 

benaderd over aangelegenheden betrekking hebbend op, dan wel verband 

houdend met de KNGU verwijst hij naar de voorzitter, de directeur of de afdeling 

voorlichting van de KNGU. 

 

Artikel 12. Naleving, verantwoording en sancties  

1. Voorafgaand aan elke vergadering van het Bondbestuur worden alle leden 

gevraagd akkoord te gaan met de verklaring dat zij deel kunnen nemen aan de 

vergadering zonder dat sprake is van belangenverstrengeling en dat zij vertrouwelijk 

om zullen gaan met alle informatie die ter tafel komt (zoals bedoeld in artikel 4 en 6 

van het Reglement). 

2. Het Bondsbestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in het 

Reglement neergelegde regels aan de Bondsraad.  

Deze verantwoording wordt opgenomen door verwijzing naar het handelen volgens 

het Reglement in het bestuursverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag van de 

KNGU. Bij ernstige gevallen van niet-naleving zal het Bondsbestuur de Bondsraad 

tussentijds informeren, zodat tijdig kan worden besloten over het nemen van gepaste 

maatregelen. 

3. Het niet-naleven van verplichtingen zoals opgenomen in dit Reglement zijn geen 

overtredingen zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b van de Statuten. Gevolgen en 

eventuele sancties worden uitsluitend bepaald door de Bondsraad.     

 

Artikel 13. Titel en wijziging 

1. Het Reglement wordt aangehaald als ‘Bestuursreglement Gedragscode en 

Integriteit’.  

2. Het Reglement wordt goedgekeurd en kan worden gewijzigd door de Bondsraad.  

3. Indien de Bondsraad een besluit neemt zoals bedoeld in artikel 20 lid 2 van de 

statuten, kan het Reglement worden vastgesteld door het Bondsbestuur.  

 

 

Goedgekeurd door de Bondsraad van de KNGU,  

Beekbergen, 31 oktober 2020  

 

 

 


