
 

 

 
 
 
Register ontvangen geschenken en uitnodigingen 
 
Betreft: 

College van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en 

de Krimpenerwaard 

 

Grondslag: 

Geschenken: artikel 4.1 Gedragscode integriteit van dijkgraaf en hoogheemraden 

Excursies, evenementen en buitenlandse reizen: artikelen 4.3 en 5.3 Gedragscode van 

dijkgraaf en hoogheemraden.  

De tekst en toelichting zijn hieronder opgenomen.  

 

Periode 

1 januari t/m 31 december 2021  

 

 

Geschenken 

De leden van het college hebben aangegeven in 2021 geen geschenken te hebben 

ontvangen met een geschatte waarde van meer dan 50 euro.  

 

Uitnodigingen 

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben niet op uitnodiging deelgenomen aan excursies of 

evenementen op kosten van anderen. Het betreft excursies en evenementen die als lid 

van het college zijn aanvaard. 

 

Buitenlandse reizen 

De leden van het college hebben geen buitenlandse reizen gemaakt op invitatie van en 

voor rekening van anderen dan het waterschap. Het betreft buitenlandse reizen die als 

lid van het college zijn aanvaard. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
Gedragscode Integriteit college van dijkgraaf en  

hoogheemraden HHSK 2015 
 

Paragraaf 4 - Omgaan met geschenken en uitnodigingen 

 

Wettelijk kader  

 

Afleggen eed of belofte 

De eed of belofte die op grond van de artikelen 45 en 50 van de Waterschapswet 

moet worden afgelegd heeft onder meer betrekking op het geven, aannemen of 

beloven van giften, gunsten of geschenken. Zie voor de wetstekst inzake de eed of 

belofte het wettelijk kader onder 2 voor de bepalingen ter voorkoming van 

belangenverstrengeling. 

 

Artikel 4.1 

1. De waterschapsvoorzitter respectievelijk het lid van het dagelijks bestuur accepteert 

geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan 

worden beïnvloed. 

2. Onverminderd het eerste lid kan de waterschapsvoorzitter respectievelijk het lid van 

het dagelijks bestuur incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten 

hoogste € 50 vertegenwoordigen behouden.  

3. Geschenken die de waterschapsvoorzitter respectievelijk het lid van het dagelijks 

bestuur uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer 

dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom 

van het waterschap.  

4. De secretaris-directeur legt een register aan van de geschenken met een geschatte 

waarde van meer dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming het 

waterschap hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet 

beschikbaar.  

5. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen. 

 

Artikel 4.2 

1. De waterschapvoorzitter respectievelijk het lid van het dagelijks bestuur  

accepteert geen lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door 

anderen betaald of georganiseerd  worden, tenzij dat behoort tot de 

uitoefening van de functie en de aanwezigheid beschouwd kan worden als 

functioneel. 

2. Bij twijfel legt de waterschapsvoorzitter respectievelijk het lid van het 

dagelijks bestuur de uitnodiging ter bespreking voor aan het dagelijks 

bestuur. 

 

Artikel 4.3 

1. Invitaties voor excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening 

van anderen dan het waterschap  legt de waterschapvoorzitter 

respectievelijk het lid van het dagelijks bestuur vooraf voor aan het dagelijks 

bestuur.  

2. De waterschapvoorzitter, onderscheidenlijk het lid van het dagelijks bestuur 

maakt de excursies en evenementen die hij heeft aanvaard openbaar binnen 

één week nadat de excursie, onderscheidenlijk het evenement heeft 

plaatsgevonden. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie deze kosten voor 

zijn rekening heeft genomen. 

3. De informatie is via internet beschikbaar. 



 

4. De informatie over buitenlandse reizen voor rekening van derden wordt binnen één 

week na terugkeer in Nederland opgenomen in het register, bedoeld in artikel 5.3, 

tweede lid 

 

Toelichting  

 

Artikel 4.1 

In de gedragscode is uitgangspunt dat geschenken, faciliteiten en diensten niet 

mogen worden geaccepteerd als hiermee de onafhankelijke positie van de 

bestuurder kan worden beïnvloed. Dat is in ieder geval aan de orde in 

onderhandelingssituaties. Is daarvan geen sprake dan kunnen om praktische 

redenen incidentele kleine geschenken (met een geschatte waarde van € 50 of 

minder) door de bestuurder worden aanvaard, echter nooit op het huisadres. 

Duurdere geschenken worden niet aanvaard. Zij worden teruggestuurd of 

eigendom van het waterschap dat zorgt voor een goede bestemming van het 

geschenk. In een openbaar register worden opgenomen welke geschenken van 

meer dan € 50 het waterschap heeft aanvaard en welke bestemming daaraan is 

gegeven.  

 

Artikel 4.2 

Dit geldt ook als het gaat om werkbezoeken.  

 

Artikel 4.3 

Het hier gaat om excursies en evenementen die betrokken als 

waterschapsvoorzitter, onderscheidenlijk als lid van het dagelijks bestuur 

aanvaardt. Excursies en evenementen in de hoedanigheid van lid van een 

politieke partij vallen hier dus niet onder.  

 

Bij de artikelen 4.2 en 4.3 dienen eveneens als afwegingskader de motieven van 

de uitnodigende partij beoordeeld te worden. Het kan en mag er niet om gaan 

de onafhankelijke positie van de bestuurders te beïnvloeden. 

 

 


