Gedragscode VNconstructeurs
De leden van de Vereniging van Nederlandse Constructeurs (VNconstructeurs) zijn
gezamenlijk van mening dat een gedragscode voor de leden wenselijk is.
Door het nauwgezet naleven van de bepalingen van deze gedragscode kan het aanzien
van en het vertrouwen in de beroepsgroep van constructeurs in het algemeen en die van
VNconstructeurs in het bijzonder, worden vergroot.
Doel van de Vereniging:
Missie en Ambitie
VNconstructeurs zet zich in voor het vergroten van de constructieve veiligheid in
Nederland, door het bevorderen van de rol en waarde van de constructeur in het
bouwproces.
Toepasselijkheid
De gedragscode is van toepassing op alle leden, ongeacht in welke hoedanigheid zij
hun beroep uitoefenen.
Bepalingen
De leden van VNconstructeurs verplichten zich de volgende gedragsregels na te
leven:
 Zij zullen binnen het kader van hun beroepsuitoefening, zich met betrekking tot
de constructieve veiligheid, met in achtneming van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de beroepsgroep, naar beste oordeel en vermogen
inzetten.
 Zij zullen de grenzen van deskundigheid en verantwoordelijkheden erkennen.
 Zij zullen zich bij hun beroepsuitoefening onafhankelijk opstellen en zich, met
betrekking tot transparantie, conformeren aan de binnen de beroepsgroep
vigerende richtlijnen inzake voorkoming van belangenverstrengeling.
 Zij zullen zich - door studie en onderzoek - op de hoogte houden van nieuwe
ontwikkelingen op het vakgebied zodat professionele kennis en vaardigheden
ontwikkeld blijven worden
 Zij zullen elkaar voorzien van vaktechnische en andere relevante informatie.
 Zij zullen alle vertrouwelijke informatie als zodanig behandelen.
 Zij zullen geen persoonlijk voordeel nastreven door gebruik van vertrouwelijke
informatie.
 Zij zullen direct noch indirect aanspraak maken op giften noch giften accepteren,
zowel in de vorm van geld, diensten, leningen, vermaak, reizen of anderszins,
indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de gift bedoeld is ter
beïnvloeding van henzelf of de uitvoering van hun werkzaamheden.
Handelen in strijd met de gedragscode
Het bestuur verplicht zich haar ter kennis gekomen gevallen van handelen in strijd
met deze gedragscode te onderzoeken. Zij kan zich daarin laten bijstaan door een nader per geval - te benoemen commissie. Het bestuur en betrokkene(n) zullen ter
zake handelen overeenkomstig artikel 4 lid 3 van de statuten.
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