
Code of Conduct on Insider Trading (Dutch 

Version)  

Reglement voor de Raad van Commissarissen en directie inzake 

voorwetenschap 

De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Directie het volgende Reglement voor 

de Directie en Raad van Commissarissen inzake voorwetenschap (hierna: Reglement) 

vastgesteld: 

1. Dit Reglement bevat regels die uitsluitend gelden voor de Directie en Raad van 

Commissarissen van Koninklijke Brill NV en vult het Reglement Algemeen aan 

conform artikel 5:56 Wet Financieel Toezicht. 

  

2. Doel van dit Reglement is te bevorderen dat de Directie en Raad van Commissarissen 

van Koninklijke Brill NV bij het verrichten van transacties in effecten handelen in 

overeenstemming met de wet en met de op de vennootschap toepasselijke codes, 

waaronder mede begrepen de Nederlandse Corporate Governance Code, en om het 

risico te beperken dat de goede naam van Koninklijke Brill NV als integere 

onderneming wordt beschadigd als gevolg van ongewenste transacties in effecten. 

  

3. Het (eventuele) bezit van Koninklijke Brill-effecten van een Directeur of Commissaris 

is ter belegging op de lange termijn. 

  

4. Voor zover uit het bij of krachtens dit Reglement en het Reglement Algemeen 

bepaalde niet anders voortvloeit, is een Directeur of Commissaris vrij in het beleggen 

in effecten. 

  

5. Het is de Directie en Raad van Commissarissen verboden transacties te verrichten in 

andere effecten dan die van Koninklijke Brill NV die daartoe zijn aangewezen door de 

Raad van Commissarissen in overleg met de Directie, ongeacht of hij of zij daarbij al 

dan niet over voorwetenschap beschikt. 

  

6. De Raad van Commissarissen kan in overleg met de Directie bepalen dat een 

Directeur en Commissarissen geen transacties verrichten in bepaalde door de Raad van 

Commissarissen in overleg met de Directie aangewezen andere effecten dan die van 

Koninklijke Brill NV, indien aannemelijk is dat een Directeur en/of Commissarissen 

uit hoofde van hun functie bij de vennootschap een betere inschatting kunnen maken 

van de gang van zaken bij de uitgevende instelling van de andere effecten dan op 

grond van openbare informatie mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde 

concurrenten van de Vennootschap. 

  

7. De vennootschap kent geen opties op aandelen Koninklijke Brill NV effecten toe aan 

de Directeur of Raad van Commissarissen. 

  

8. Iedere Directeur en Commissaris doet binnen één maand na het einde van ieder 

kalenderkwartaal aan de Centrale Functionaris of een andere, door de Raad van 

Commissarissen aan te wijzen persoon, opgave van de (eventuele) veranderingen in 



zijn of haar bezit van effecten die betrekking hebben op in Nederland gevestigde 

beursgenoteerde vennootschappen. Het bepaalde in de vorige zin is niet van 

toepassing op transacties in effecten die betrekking hebben op beleggingsfondsen en is 

voorts niet van toepassing op transacties die voor rekening van de desbetreffende 

Directeur of Commissaris worden verricht door een onafhankelijke beheerder. 

  

9. De definities opgenomen in artikel 1 van het Reglement Algemeen zijn van 

overeenkomstige toepassing op dit Reglement. 

  

10. Dit Reglement kan worden gewijzigd op dezelfde wijze als het Reglement Algemeen 

en treedt in werking op 1 januari 2005. 

 


