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Vereniging GeoBusiness Nederland 

 
Huishoudelijk Reglement 

 
 
Algemeen 
 
Artikel 1 
Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld overeenkomstig artikel 19 van de Statuten. 
 
Lidmaatschap 
 
Artikel 2 
In aanvulling op artikel 4 van de Statuten worden de volgende vereisten aan het lidmaatschap gesteld. Van 
GeoBusiness Nederland kunnen organisaties lid worden die: 

 Producten en/of diensten aanbieden op gebied van geografische informatie; 

 Een winstdoelstelling hebben;  

 Voornemens en in staat zijn om te voldoen aan de gedragsregels van de vereniging; 

 Ingeschreven staan in de kamer van Koophandel in Nederland. 
 
Commissies 
 
Artikel 3 
Het bestuur kan overeenkomstig artikel 14 van de Statuten commissies instellen ter behandeling van de 
door hem aan te wijzen onderwerpen.  
 
Artikel 4 
Samenstelling commissie.  
1. Het bestuur benoemt de voorzitter van de commissie voor maximaal 4 jaar. 
2. De commissies worden samengesteld uit de leden. 
3. In iedere commissie heeft tenminste één bestuurslid zitting. 
4. Het bestuur stelt ieder jaar de samenstelling van de commissie opnieuw vast, op voordracht van de 

voorzitter.  
5. De voorzitter beoordeelt of alle commissieleden op basis van kennis en ervaring een bijdrage kunnen 

leveren aan de doelstellingen van de commissie.  
6. Er is altijd mogelijkheid voor geïnteresseerde leden om aan te sluiten bij een commissie, ook tussentijds.  
7. Grote commissies kunnen in kleinere groepen worden opgedeeld rondom bepaalde thema’s. De 

voorzitter blijft verantwoordelijk voor onderlinge afstemming. 
 
Artikel 5 
Jaarplan.  
Iedere commissie stelt een jaarplan op volgens het door het bestuur opgesteld format. Jaarplannen dienen 
in januari van het betreffende jaar te worden opgeleverd en worden in de daaropvolgende 
bestuursvergadering besproken en goedgekeurd. De jaarplannen zijn input voor het beleidsplan.  
 
Artikel 6 
Rapportage.  
Iedere commissie stelt jaarlijks een rapportage op volgens het door het bestuur opgesteld format. 
Rapportages dienen in januari volgend op het betreffende jaar te worden opgeleverd. De rapportages zijn 
input voor het jaarverslag.  
 
Artikel 7 
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Taakverdeling 
 
Tussen het bestuur en commissies geldt de volgende taakverdeling: 

 Commissies komen met ideeën in een jaarplan, het bestuur keurt deze plannen goed en zorgt voor de 
communicatie.  

 Gesprekken met externe partijen worden gevoerd door een tandem van de voorzitter van de commissie 
en het verantwoordelijk bestuurslid.  

 Commissievoorzitters overleggen 2 maal per jaar met het bestuur. Eén maal in het begin van het jaar en 
één maal halverwege het jaar. Het 2e moment wordt gebruikt als input voor het beleidsplan van 
GeoBusiness Nederland. 

 Van vergaderingen van commissies wordt een kort verslag of besluitenlijst gemaakt. Het bestuur heeft 
inzage in deze verslagen.  

 Commissievoorzitters krijgen inzage in verslagen van bestuursvergaderingen en in verslagen van andere 
commissies.  

 
Artikel 8 
Inhoudelijke afstemming tussen commissies.  
De verantwoordelijkheid voor inhoudelijke afstemming tussen commissies ligt bij de voorzitters. Het bestuur 
stelt hiervoor faciliteiten en ondersteuning vanuit het bureau beschikbaar. 
 
Artikel 9 
Budgetten.  
In het jaarplan wordt een voorstel gedaan voor het te besteden budget. .Elke commissie kan binnen de 
kaders van het jaarplan zonder expliciete toestemming van het bestuur besluiten om uitgaven doen tot een 
maximum totaalbedrag van 3.000 euro per jaar. Ondertekening van opdrachten en goedkeuring van 
facturen gebeurt wel altijd door een daartoe gemachtigd bestuurslid. Voor bedragen hoger dan dit 
basisbudget dient eerst een voorstel bij het bestuur te worden ingediend.  
 
Artikel 10 
Publiciteit en evenementen.  
Alle communicatie-uitingen worden eerst afgestemd met het bestuur. Commissies kunnen seminars en 
workshops organiseren, en (opinie)artikelen schrijven. Plaatsing van artikelen op website en nieuwsbrief 
verloopt via het bureau. Voor het plannen van afspraken en het organiseren van seminars kan gebruikt 
gemaakt worden van ondersteuning van het bureau.  
 
Bureau 
 
Artikel 11 
De functionarissen aangesteld op grond van artikel 15 van de Statuten vormen tezamen het Bureau van de 
vereniging onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
  
Artikel 12 
Bezoldigde functionarissen stemmen hun activiteiten af met een daartoe aangewezen bestuurslid.  
 
Wijziging 
 
Artikel 13 
Dit Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door een besluit daartoe van de leden met een 
meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
 
 
Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 13 november 2008. 
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Vereniging GeoBusiness Nederland 

 
Gedragsregels 

 
 
Beroepscode 
 
Artikel 1 
 
De leden van de GeoBusiness Nederland (en haar medewerkers) zijn zich bewust van hun functie in het 
maatschappelijk en economisch verkeer. Daarom: 

 kunnen zij te allen tijde hun gedrag en beslissingen verantwoorden, 

 leven zij nationale en lokale wet- en regelgeving na, 

 handelen zij integer en transparant en streven zij naar kwaliteit in hun projecten, 

 laten zij zich leiden door de eisen van betamelijkheid, zodat het vertrouwen in de beroepsgroep 
niet wordt geschaad, 

 behandelen zij vertrouwelijke gegevens van opdrachtgevers of anderen als zodanig, 

 bieden zij een gezonde en veilige werkomgeving aan werknemers, en handelen daarnaar in 
projecten 

 streven zij eerlijke mededinging na en voorkomen zij (de schijn van) belangenverstrengeling, 

 streven zij naar een constructieve collegiale verstandhouding in het belang van de kwaliteit van 
de dienstverlening, 

 dragen zij actief bij aan de verwezenlijking van de doelen van de vereniging en dragen zij deze uit. 
 
Praktijkregels 
 
Artikel 2 
De leden zullen met andere leden goede contacten onderhouden, en elkaar niet oneerlijk beconcurreren, 
en zullen zich over andere leden niet grievend uitlaten. 
 
Artikel 3 
Indien er een geschil is tussen twee of meer leden onderling, zullen zij er voor waken dat de belangen van 
hun respectievelijke opdrachtgevers niet zullen worden geschaad. 
  
Deskundigheid 
 
Artikel 4 
De leden zullen de ontwikkelingen in technologie, wetgeving en (vastgelegde) normen volgen, en hun 
kennis en vaardigheden op tenminste het vereiste niveau houden. 
 
Artikel 5 
Leden zullen een opdracht uitsluitend aanvaarden indien en voor zover zij over voldoende deskundigheid 
kan beschikken om deze opdracht uit te voeren. 
 
Kwaliteit 
 
Artikel 6 
 
De leden hanteren en handelen volgens een systeem voor kwaliteitsbeheersing, toetsen hun prestaties 
aan gestelde doelen en normen, werken bij voorbaat zorgvuldig en gecontroleerd, en zorgen bij 
eventuele afwijkingen of fouten voor zo spoedig mogelijk herstel. 
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Activiteiten 
 
Artikel 7 
De leden dragen actief bij aan de activiteiten en doelen van de vereniging, onder meer door deelname in 
commissies en door het (mede) uitdragen van de doelen van de vereniging. Desgevraagd verstrekken zij 
(vertrouwelijk) informatie aan het bestuur ten behoeve van een betere belangenbehartiging van de 
leden. 
 
Concurrentie 
 
Artikel 8 
De leden streven naar eerlijke en transparante concurrentie en dragen bij aan het bevorderen van 
marktwerking. Gevallen van oneerlijke en/of buitensporige concurrentie (gevallen in strijd met de 
redelijkheid) worden gemeld bij het bestuur met het oog op mogelijke correctieve actie. Het bestuur 
heeft de mogelijkheid hiervoor een externe deskundige in te schakelen. 
 
Naleving 
 
Artikel 9 
Op de naleving van deze gedragsregels wordt toegezien door het bestuur van GeoBusiness Nederland en 
de door de vereniging aangewezen gremia. Bij niet naleving staan aan het bestuur sancties ter 
beschikking welke nader zijn geformuleerd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze gedragsregels zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 13 november 2008. 

 


