
  

 

                                                                                                                                           

REGLEMENT EFFECTENTRANSACTIES VOOR DE DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN  

 

 

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van 

commissarissen") van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (de "vennootschap") op 2 maart 2010. 

 

 

Artikel 1 

Inleidende bepalingen 

 

1.1 Dit reglement is vastgesteld en kan worden gewijzigd bij besluit van de raad van commissarissen 

(‘RvC”) van de vennootschap. Iedere bestuurder en commissaris van de vennootschap wordt 

onverwijld op de hoogte gesteld van iedere wijziging van dit reglement. 

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle bestuurders en alle commissarissen van de vennootschap. 

Het reglement blijft op hen van toepassing tot een periode van zes maanden is verstreken na hun 

defungeren als bestuurder of commissaris van de vennootschap. 

1.3 In dit reglement worden onder “effecten” verstaan effecten van beursgenoteerde vennootschappen.  

1.4 Dit reglement laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen voor 

het voldoen aan de wettelijke bepalingen geldend voor het verrichten van transacties en voor 

daarmee samenhangende meldingsplichten. 

 

Artikel 2 

Centrale Functionaris 

 

2.1 De RvC benoemt een Centrale Functionaris en kan deze te allen tijde ontslaan. De RvC maakt aan 

bestuurders en commissarissen van de vennootschap bekent wie de Centrale Functionaris is.  

2.2 Zolang de RvC geen Centrale Functionaris heeft benoemd, fungeert de voorzitter van de RvC als 

Centrale Functionaris. 

2.3 De Centrale Functionaris heeft de taken en bevoegdheden die in dit reglement aan hem zijn 

toegekend. De RvC kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Centrale Functionaris 

toekennen.  

2.4 De Centrale Functionaris kan in overleg met de voorzitter van de RvC personen aanwijzen die hem 

bij afwezigheid vervangen. 

 

Artikel 3 

Meldingsplichten 

 

3.1 Ten aanzien van transacties in effecten waarvan aannemelijk is dat de bestuurders of commissaris uit 

hoofde van zijn functie bij de vennootschap een betere inschatting kan maken van de gang van zaken 

dan op grond van openbare informatie mogelijk is, geldt dat de bestuurder of commissaris onverwijld 

na een dergelijke transactie melding maakt bij de Centrale Functionaris. 

3.2 De melding bevat in elk geval de naam van de betreffende beursgenoteerde vennootschap, het 

aantal verhandelde effecten, de datum waarop de transactie werd verricht en de koers waartegen de 

transactie heeft plaatsgevonden. 

3.3 Elke schijn van belangenverstrengeling door een bestuurder of commissaris vanwege transacties in 

effecten dient door de bestuurders of commissarissen te worden vermeden. Indien de Centrale 
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Functionaris op basis van de bij hem verrichte meldingen dan wel op basis van andere informatie van 

mening is dat is gehandeld in strijd met deze bepaling, meldt hij dit onmiddellijk bij de voorzitter van 

de RvC, die zal bepalen of terzake maatregelen dienen te worden genomen. 

3.4 De Centrale Functionaris kan in overleg met de voorzitter van de RvC bepalen dat het gedurende 

bepaalde periodes verboden is transacties te verrichten in effecten van met name genoemde 

beursgenoteerde vennootschappen en zal in zo’n geval daarvan schriftelijk melding doen aan de 

bestuurders en commissarissen.  

3.5 De meldingsplicht en het verbod tot het verrichten van transacties in effecten van met name 

genoemde beursgenoteerde vennootschappen zijn niet van toepassing op transacties in effecten die 

betrekking hebben op beleggingsfondsen en zijn voorts niet van toepassing op transacties die voor 

rekening van de desbetreffende bestuurder of commissaris worden verricht door een onafhankelijke 

beheerder volgens een beheersovereenkomst.  

 

Artikel 4 

Register 

 

4.1 De Centrale Functionaris houdt een register bij waarin alle meldingen van bestuurders en 

commissarissen zijn opgenomen. Een bestuurder of commissaris heeft het recht om inzage te nemen 

in de gegevens die in het register zijn opgenomen voor zover die hem of haar betreffen.  

4.2 De Centrale Functionaris verstrekt periodiek, ten minste één maal per kwartaal, een overzicht van de 

door hem ontvangen meldingen aan de voorzitter van de RvC. 

4.3 De voorzitter van de RvC heeft ten allen tijde het recht om het register in te zien. 

4.4 De Centrale Functionaris mag gegevens die zeven jaar of ouder zijn uit het register verwijderen. 

 

Artikel 5 

Overig 

 

5.1 Ieder die tot bestuurder of commissaris van de vennootschap wordt benoemd, verklaart door zijn 

toetreding tot het bestuur of de raad van commissarissen dat hij de inhoud van dit reglement 

aanvaardt en daarmee instemt en verbindt zich jegens de vennootschap de bepalingen van dit 

reglement te zullen naleven. 

5.2 De voorzitter van de RvC is bevoegd in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet een beslissing 

te nemen.  

5.3 Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd 

om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement te beslechten. 

5.4 Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de 

overblijvende bepalingen niet aan. De RvC mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige 

bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven de inhoud en doel van dit reglement, zoveel mogelijk 

overeenkomen met de ongeldige bepalingen. 

5.5 Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst. 


