
 

 

Integriteitscode ‘De Huidkanker Stichting (HUKAs)’ 

1. Ieder lid van het bestuur moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de 
besluitvorming. Het bestuur vergewist zich van de onafhankelijkheid van zijn donateurs. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming over hoe de instelling met 
tegenstrijdige belangen om gaat. 

2. Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen 
kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van het bestuur. 

3. Als een lid van het bestuur een nevenfunctie aanvaardt die gezien de aard of het 
tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren vraagt hij vooraf goedkeuring van het 
bestuur. 

4. Een lid van het bestuur  
o treedt niet in concurrentie met de organisatie; 
o neemt van de organisatie geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of 

zijn naasten; 
o verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de organisatie; 
o benut geen zakelijke kansen die de organisatie toekomen voor zichzelf of zijn 

naasten. 
5. Het reglement van het bestuur bevat regels over het omgaan met tegenstrijdige 

belangen bij leden van het bestuur en de externe accountant. 
6. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit 

direct aan de voorzitter van het bestuur en hij geeft daarbij alle relevante informatie. 
Buiten zijn aanwezigheid neemt het bestuur hierover dan een standpunt in. Of 
daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van het bestuur. 
Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is het bestuur hier naar buiten toe open 
over. 

7. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over zaken 
waarin hij een tegenstrijdig belang heeft. 

8. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met 
toelichting, in het jaarverslag te staan. 

9. De organisatie verstrekt aan leden van het bestuur geen persoonlijke leningen, 
garanties en dergelijke. 

10. Het jaarverslag vermeldt nevenfuncties van de leden van het bestuur en het bestuur. 
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