
Besluit van 

tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken  

 

 

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van ……, Directie wetgeving, nr. .. ; 

Gelet op artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

De Raad van State gehoord, advies van ..., no. ……; 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van ...., nr. ……,  

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

 

 

Artikel 1 

Dit besluit is van toepassing op banken als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht 

met zetel in Nederland die beschikken over een vergunning als bedoeld in het Deel Markttoegang 

Financiële Ondernemingen van die wet. Met betrekking tot banken die behoren tot een groep als 

bedoeld in artikel 3:111, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht is dit besluit alleen van 

toepassing op de centrale kredietinstelling, bedoeld in dat artikel.  

 

 

Artikel 2 

Als gedragscode bedoeld in artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt 

aangewezen de code banken zoals gepubliceerd in Staatscourant nr. ? d.d. ?. 

 

 

Artikel 3 

1. Een bank als bedoeld in artikel 1 doet in het jaarverslag, of in een bijlage bij het jaarverslag, 

mededeling over de naleving van de principes van de in artikel 2 aangewezen gedragscode. Indien de 

bank die principes niet heeft nageleefd of niet voornemens is deze in het lopende en daaropvolgende 

boekjaar na te leven, doet zij daarvan in het jaarverslag gemotiveerd opgave. 

2. Bij de mededeling, bedoeld in lid 1, vermeldt de bank waar de tekst van de gedragscode, bedoeld in 

artikel 2, voor het publiek beschikbaar is. 

 

Artikel 4 

Dit besluit is van toepassing op jaarverslagen die betrekking hebben op een boekjaar dat aanvangt op 

of na 1 januari 2010. 

 

Artikel 5 



Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin 

het wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven op of na 

1 januari 2010, werkt dit besluit terug tot en met 1 januari 2010.  

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 

worden geplaatst. 

 

 

De Minister van Justitie, 

 


