
     
 
Reglement privé-beleggingen 
 
I. Voor raad van bestuur Heijmans N.V.  
 
 
Aandelenbezit en aandelenhandel 
 
1. Elk aandelenbezit van de leden van de raad van bestuur in de vennootschap is niet ter 

belegging op de korte termijn.1 
 
2. De leden van de raad van bestuur zijn gehouden aan het reglement voorwetenschap 

Heijmans N.V., zoals in te zien op de website van de vennootschap, met dien verstande 
dat in het kader van dit reglement privé-beleggingen voor “de centrale functionaris” 
gelezen dient te worden “de voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans N.V.”.  

 
3. Met betrekking tot het bezit van en de handel in aandelen, anders dan voorzover bepaald 

in het reglement voorwetenschap Heijmans N.V., dienen de leden van de raad van 
bestuur te allen tijde te voldoen aan alle Nederlandse en internationale wet- en 
regelgeving die daarop van toepassing is.2 

 
4. Elk lid van de raad van bestuur dient eenmaal per halfjaar aan de voorzitter van de raad 

van bestuur van Heijmans N.V. opgave te doen van alle mutaties in het eigen 
effectenbezit met betrekking tot de peer group van andere Nederlandse beursgenoteerde 
bouwondernemingen, die in het halfjaar voorafgaande aan de desbetreffende opgave 
hebben plaatsgevonden. Een dergelijke opgave is echter niet verplicht, indien er 
gedurende het betreffende halfjaar uitsluitend is geïnvesteerd in beursgenoteerde 
beleggingsfondsen of indien het discretionair beheer van de effectenportefeuille door 
middel van een schriftelijke mandaatovereenkomst is overgedragen aan een 
onafhankelijke derde 

 

                                                 
1 Nederlandse corporate governance code, principe II.2. 
2 Clausules 3 en 4 van deze verordening zijn opgesteld door de raad van commissarissen en vormen gezamenlijk 
het reglement waarnaar wordt verwezen in best practice bepaling III.6.5 van de Nederlandse corporate 
governance code. 
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II. Voor raad van commissarissen Heijmans N.V. 
 
 
Aandelenbezit en aandelenhandel 
 
1. Elk aandelenbezit van de leden van de raad van commissarissen in de vennootschap is 

niet ter belegging op de korte termijn.3 
 
2. De leden van de raad van commissarissen zijn gehouden aan het reglement 

voorwetenschap Heijmans N.V., zoals in te zien op de website van de vennootschap, met 
dien verstande dat in het kader van dit reglement privé-beleggingen voor “de centrale 
functionaris” gelezen dient te worden “de voorzitter van de raad van bestuur van 
Heijmans N.V.”. 

 
3. Met betrekking tot het bezit van en de handel in aandelen anders dan voor zover bepaald 

in het reglement voorwetenschap Heijmans N.V. dienen de leden van de raad van 
commissarissen te allen tijde te voldoen aan alle Nederlandse en internationale wet- en 
regelgeving die daarop van toepassing is.4 

 
4. Elk lid van de raad van commissarissen dient eenmaal per halfjaar aan de voorzitter van 

de raad van bestuur van Heijmans N.V. opgave te doen van alle mutaties in het eigen 
effectenbezit met betrekking tot de peer group van andere Nederlandse beursgenoteerde 
bouwondernemingen die in het halfjaar voorafgaande aan de desbetreffende opgave 
hebben plaatsgevonden. Een dergelijke opgave is echter niet verplicht indien er 
gedurende het betreffende halfjaar uitsluitend is geïnvesteerd in beursgenoteerde 
beleggingsfondsen of indien het discretionair beheer van de effectenportefeuille door 
middel van een schriftelijke mandaatovereenkomst is overgedragen aan een 
onafhankelijke derde. 

 
Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen Heijmans N.V. d.d. 15-
01-2010. 

 
3 Nederlandse corporate governance code, best practice bepaling III.7.2. 
4 Clausules 3 en 4 van deze verordening vormen gezamenlijk het reglement waarnaar wordt verwezen in best 
practice bepaling III.6.5 van de Nederlandse corporate governance code. 
 
 
 
 


