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1. Artikel 1. Inleiding 

Deze regeling vormt een uitwerking van het bepaalde in de gedragscode. Dit reglement is van 

toepassing op alle personen die op grond van de gedragscode worden aangemerkt als verbonden 

personen.   

 

2. Artikel 2. Uitgangspunten 

2.1  De in artikel 1.1 genoemde personen melden aan de directeur van het fonds of en zo ja, 

welke nevenfuncties zij (gaan) vervullen. De directeur verleent onverwijld na een ontvangen 

melding al dan niet goedkeuring waarbij hij de bepalingen van het reglement nevenfuncties 

in acht neemt. Bij twijfel overlegt de directeur met de compliance officer. Indien het een 

nevenfunctie van de directeur zelf betreft, wordt deze rechtstreeks aan de compliance 

officer gemeld. 

 

2.2  Ten aanzien van medewerkers in loondienst van het fonds blijft het bepaalde in de 

arbeidsovereenkomst onverkort gelden. Hetgeen als volgt luidt: 

 De werknemer dient elke nevenfunctie aan de werkgever op voorhand schriftelijk te melden. 

De schriftelijke goedkeuring zal niet worden geweigerd indien: 

a. in redelijkheid niet gezegd kan worden dat het functioneren van de werknemer in het 

kader van zijn dienstverband bij de werkgever door die nevenfunctie(s) belemmerd 

wordt; en 

b. de werkzaamheden in het kader van die nevenfunctie(s) geen schade toe zullen brengen 

aan de belangen of goede naam van de werkgever. 

 

2.3 Ten aanzien van verbonden personen die niet in loondienst zijn van het fonds en die voor 

eigen rekening en risico een onderneming drijven van waaruit werkzaamheden voor het 

fonds worden verricht, geldt dat zij: 

a. de nevenfuncties opgeven die vanuit de betreffende onderneming worden verricht, 

indien dit naar de mening van de betreffende persoon zou kunnen leiden tot (de schijn 

van) belangenverstrengeling. Bij twijfel overlegt de betreffende persoon met de 

directeur van het fonds, en  

b. alle overige nevenfuncties opgeven. 

 

2.4 De bepalingen van dit reglement zijn niet van toepassing indien en voor zover het de 

geheimhoudingsplicht en/of de ministerieplicht betreft die voortvloeit uit de hoedanigheid 

van (kandidaat-)notaris of toegevoegd notaris. 
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3. Artikel 3. Procedure 

3.1  Verbonden personen die voornemens zijn een nevenfunctie te aanvaarden, dienen daarvan 

melding te maken bij de directeur van het fonds.  

  

3.2  Goedkeuring aan verbonden personen wordt al dan niet verleend door de directeur van het 

fonds. Bij twijfel over al dan niet goedkeuren overlegt de directeur van het fonds met de 

compliance officer. Indien de directeur van het fonds voornemens is een nevenfunctie te 

aanvaarden, dan wordt melding gemaakt bij de compliance officer die al dan niet 

goedkeuring verleent voor het aanvaarden van de nevenfunctie. 

 

3.3 De directeur draagt periodiek zorg voor doorzending van de melding aan de compliance 

officer middels een periodiek overzicht. De compliance officer geeft aan de hand van dit 

overzicht een oordeel over de door de directeur toegepaste toetsing. Op dit overzicht zijn 

opgenomen de meldingen van nevenfuncties, mutaties in nevenfuncties, aanvragen ten 

aanzien van nevenfuncties en meldingen inzake gewijzigde omstandigheden ten aanzien van 

zakelijke contacten. 

 

4. Artikel 4. Niet verlenen van goedkeuring 

4.1  Goedkeuring wordt niet verleend als het verrichten van een nevenfunctie (de schijn van) 

belangenverstrengeling kan oproepen. 

 

4.2  Evenmin wordt goedkeuring verleend als het om een activiteit en/of nevenfunctie gaat die 

anderszins ongewenst is met het oog op een goede vervulling door de verbonden persoon 

van zijn functie bij het fonds of een onevenredige tijdsbesteding met zich meebrengt ten 

opzichte van de taak bij het fonds. 

 

4.3 Goedkeuring wordt ook niet verleend als de nevenfunctie kan leiden tot reputatieschade 

voor het fonds.  

 

5. Artikel 5. Wel verlenen van goedkeuring 

5.1  Goedkeuring wordt in principe verleend als de activiteit en/of nevenfunctie samenhangt met 

een investering of deelneming van het fonds en waarbij volledig duidelijk is op grond 

waarvan de verbonden persoon namens het fonds deze nevenfunctie vervult. 

 

5.2  Goedkeuring wordt in principe verleend als de activiteit en/of nevenfunctie wordt vervuld in 

een orgaan dat onder meer het behartigen van de belangen van het fonds tot doel heeft en 

waarbij volledig duidelijk is op grond waarvan de verbonden persoon namens het fonds deze 

nevenfunctie vervult. Te denken valt aan het lidmaatschap van werkgroepen van 

werknemersverenigingen e.d. 
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6. Artikel 6. Zakelijke contacten en gewijzigde omstandigheden 

6.1  Indien er een zakelijk contact blijkt te bestaan of kan ontstaan tussen het fonds en een 

organisatie waarbij de verbonden persoon een nevenfunctie vervult, is de verbonden 

persoon gehouden de directeur van het fonds hiervan direct op de hoogte te brengen. De 

verbonden persoon kan door de directeur van het fonds of de compliance officer worden 

verzocht, zijn nevenfunctie neer te leggen.  

 

6.2  Indien een verbonden persoon zelf van mening is dat zijn toegestane werkzaamheden voor 

een derde alsnog de belangen van het fonds kunnen raken, dan wel dat er situaties zoals 

bedoeld in artikel 4 ontstaan, is hij gehouden hiervan direct melding te maken bij de 

directeur van het fonds. De verbonden persoon kan door de directeur van het fonds of de 

compliance officer worden verzocht zijn nevenfunctie neer te leggen.   

 

7. Artikel 7. Register 

7.1  Door de directeur van het fonds en door de compliance officer wordt een register 

bijgehouden van alle nevenfuncties en van alle verzoeken om goedkeuring voor het 

aanvaarden van een nevenfunctie. Tevens wordt geregistreerd of goedkeuring al dan niet 

verleend is (beoordeling nevenfunctie). Dit register is niet openbaar.  

 

7.2 Relevante nevenfuncties van de bestuursleden en leden van de directie worden gepubliceerd 

in het jaarverslag. 

 

8. Artikel 8. Slotbepalingen 

8.1 Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Notariaat kan het reglement nevenfuncties wijzigen. 

 

8.2 Het reglement nevenfuncties is door het bestuur vastgesteld op 16 juni 2022 en treedt per 

deze datum in werking. Dit reglement nevenfuncties vervangt alle voorgaande versies van dit 

reglement.  

 

 


