Gedragscode Koninklijke NLingenieurs

Algemeen
Koninklijke NLingenieurs hanteert een gedragscode voor haar leden. De gedragscode is gebaseerd op de
kernwaarden van de vereniging. De gedragscode is statutair op alle leden van toepassing. Van ieder lid wordt
verwacht zich naar de gedragscode en daarmee naar de kernwaarden van de vereniging te gedragen, omdat
zij de ambassadeurs van Koninklijke NLingenieurs zijn. Deze gedragscode is goedgekeurd door de Algemene
Ledenvergadering van Koninklijke NLingenieurs op 18 juni 2020.

Kernwaarden en gedrag
Onze kernwaarden zijn: onafhankelijkheid, integriteit, deskundigheid, verantwoordelijkheid en inclusiviteit.
Wij verwachten dat onze leden zich overeenkomstig deze kernwaarden gedragen:
•

•

•
•

•

Ieder lid opereert onafhankelijk in vrije concurrentie. Er wordt geen informatie gedeeld die de
mededinging kan beïnvloeden, zoals de hoogte van tarieven of prijzen. Er vindt geen enkele commerciële
afstemming plaats. Besprekingen en ontmoetingen hebben een open karakter.
Ieder lid handelt integer. Transparantie, begrijpelijkheid en openheid staan voorop. Indien een lid
werkzaamheden van een ander lid overneemt of van een second opinion voorziet, informeert hij dat lid
daarover en past hij hoor en wederhoor toe, tenzij de opdrachtgever dit expliciet verbiedt. Leden wijzen
iedere vorm van omkoping of corruptie expliciet van de hand, in woord en in daad. Conflicterende
belangen worden vermeden of gescheiden en zijn bespreekbaar.
Ieder lid oefent zijn werkzaamheden op deskundige en betrouwbare wijze uit en investeert in opleiding
en training. Ieder lid hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem.
Ieder lid bevordert duurzaam, veilig en maatschappelijk verantwoord handelen en handelt daar zelf naar.
Leden streven in hun projecten duurzame oplossingen na.
Leden communiceren en gedragen zich respectvol en voorkomen dat hun gedrag in het openbaar, onder
meer op internet, social media, in bijeenkomsten en de openbare ruimte, negatieve effecten heeft op de
reputatie van de vereniging. Wij verwachten van onze leden dat zij als werkgever en als opdrachtnemer
diversiteit, gelijke behandeling en inclusiviteit nastreven en zorgvuldig omgaan met belangen of
(vertrouwelijke) informatie van anderen.

Naleving
Leden van Koninklijke NLingenieurs, ook leden met een eigen gedragscode, committeren zich aan de
gedragscode van de vereniging. De bestuurders van onze lidbedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk.
Schending van deze gedragsregels wordt niet licht opgevat omdat dit ernstige imagoschade voor onze
branche tot gevolg kan hebben.
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De Verenigingsraad ziet toe op naleving van deze gedragscode en neemt eventuele klachten over het gedrag
van leden in ontvangst. Indien de Verenigingsraad de klacht als serieus en ontvankelijk bestempelt, dan
treedt een klachtenprocedure op basis van hoor- en wederhoor in werking en kan er een sanctie volgen zoals
een waarschuwing, een berisping, een schorsing van het lidmaatschap (maximaal 6 maanden) of royement.
De Verenigingsraad besluit of een opgelegde sanctie door de Verenigingsraad bekendgemaakt wordt. Een
dergelijke bekendmaking is geanonimiseerd. Tegen besluiten van de Verenigingsraad staat beroep open bij
het bestuur van Koninklijke NLingenieurs. Hangende een beroep blijft de sanctie van kracht.

