


1. Definities 

1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: 

‘Bestuur’   

het statutaire bestuur van de Stichting;  

‘Raad van Toezicht’  

de raad van toezicht van de Stichting;  

‘Reglement’    

Het onderhavige reglement voor personen die namens of voor de Stichting werkzaamheden verrich-

ten; 

‘Stichting’  

de stichting: Stichting Ascert, met statutaire zetel in de gemeente Wageningen, ingeschreven in het 

handelsre- gister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09112654.  

1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het 

enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd. 

1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook 

op een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en omgekeerd. 

2. Doel en reikwijdte Reglement 
Dit Reglement is van toepassing op elke persoon die namens of voor de Stichting werkzaamheden verricht. 

Hij mag nimmer een geschenk of uitnodiging aanvaarden indien het aanbieden daarvan tot doel heeft hem 

te bewegen iets te doen of na te laten dat niet tot zijn werkzaamheden behoort. In dat geval zal het ge-

schenk of de uitnodiging altijd moeten worden geweigerd. Ook iedere schijn van corruptie moet worden 

vermeden. Duidelijk moet zijn dat personen die namens of voor de Stichting werkzaamheden verrichten, niet 

vatbaar zijn voor omkoping. Bij het aannemen van geschenken, uitnodigingen en vergoedingen geldt daar-

om in het algemeen dat voorzichtigheid en terughoudendheid geboden is. 

3. Bepalingen bij ontvangst van geschenken en uitnodigingen 
De volgende bepalingen zijn voor iedereen die voor of namens de Stichting werkzaamheden verricht van 

toepassing: 

- Geschenken in de vorm van geld worden niet aangenomen. Een waardebon wordt overigens niet als 

geld gezien, maar als een geschenk; 

- Geschenken of uitnodigingen met een geschatte waarde tot € 50 dienen binnen 7 dagen na ontvangst 

te worden gemeld aan de bestuurder. In het geval de bestuurder een dergelijk geschenk ontvangt, 

meldt hij dit bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Uitgezonderd van deze meldingsplicht zijn ge-

schenken met een verwaarloosbare waarde (zgn. bagatelgiften zoals blocnotes en pennen e.d.) en ge-

schenken die in Nederland gebruikelijk zijn als omgangsvorm om te geven als blijk van waardering na 

het verzorgen een presentatie of lezing in de vorm van een fles wijn/drank, bos bloemen, boek of waar-

debon). 

- Geschenken of uitnodigingen met een (geschatte) totaalwaarde van meer dan € 50 worden in beginsel 

niet aanvaard. Indien overwogen wordt hiervan af te wijken, vindt hierover overleg plaats met de be-

stuurder, c.q. de voorzitter van de Raad van Toezicht.  
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4. Niet naleven van het Reglement 
Het niet of onjuist naleven van dit Reglement kan bij constatering mogelijk leiden tot maatregelen.  

5. Slot

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur, c.q. de voorzitter van de Raad van Toe-

zicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en Statuten. Dit Reglement is op 23 december 2022 

vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het treedt in werking per 1 januari 

2023.
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