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Gedragsregels  GeoBusiness Nederland 

Algemeen 

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 (inter)nationale en lokale wet- en regelgeving na. 

• Handelen zij integer en transparant en streven zij naar kwaliteit in hun projecten. 
 

Ten aanzien van de opdrachtgevers 

De leden van GeoBusiness Nederland zijn zich bewust van hun functie in het maatschappelijk en 

economisch verkeer. Daarom: 

• Behandelen zij vertrouwelijke gegevens van opdrachtgevers of anderen als zodanig, 

• Hanteren zij en handelen zij volgens een systeem voor kwaliteitsbeheersing, toetsen zij 

prestaties aan gestelde doelen en normen, werken zij bij voorbaat zorgvuldig en 

gecontroleerd, en zorgen bij eventuele afwijkingen of fouten voor zo spoedig mogelijk 

herstel. 

• Zullen zij een opdracht uitsluitend aanvaarden indien en voor zover zij over voldoende 

kennis en vaardigheden kunnen beschikken om deze opdracht uit te voeren. 

• Streven zij naar eerlijke en transparante concurrentie en dragen zij 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. 

• Behartigen zij  loyaal de belangen van hun opdrachtgever. 

• Beschikken zij over een aansprakelijkheidsverzekering en informeren zij hun 

opdrachtgevers over de specifieke voorwaarden van deze verzekering die te maken 

hebben met de opdracht. 

 

Ten aanzien van de branche 

 

De leden van GeoBusiness Nederland zijn zich bewust van hun functie in het maatschappelijk en 

economisch verkeer. Daarom: 

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

• 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. 

• Zullen zij met anderen goede contacten onderhouden, en elkaar niet oneerlijk 

beconcurreren, en zullen zij zich over andere leden niet grievend uitlaten. 

• Zullen zij indien er een geschil is tussen twee of meer leden onderling, ervoor waken dat 

de belangen van hun respectievelijke opdrachtgevers niet zullen worden geschaad. 
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• Zullen zij de ontwikkelingen in technologie, wetgeving en (vastgelegde) normen volgen, en 

hun kennis en vaardigheden op tenminste het vereiste niveau houden. 

• Dragen zij actief bij aan de activiteiten en doelen van de vereniging, bijvoorbeeld 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. 

 

Ten aanzien van de werknemers 

De leden van de GeoBusiness Nederland zijn zich bewust van hun functie in het maatschappelijk 

en economisch verkeer. Daarom: 

• Bieden de leden een gezonde en veilige werkomgeving aan werknemers, en handelen 
daarnaar in projecten. 

• Bewerkstelligen zij dat hun werknemers loyaal de belangen van hun werkgever en/of 
opdrachtgever behartigen. 

• Dragen de leden zorg voor een gepaste opleiding van medewerkers. 

• Wijzen zij medewerkers op het handelen conform wettelijke bepalingen en geschreven 
regels en normen. 

• Wijzen zij medewerkers op gedrag dat morele beperkingen oproept. 

• Wijzen zij medewerkers op de gedragsregels van GeoBusiness Nederland. 
 

Ten aanzien van de maatschappij 

De leden van de GeoBusiness Nederland (en haar medewerkers) zijn zich bewust van hun functie in 

het maatschappelijk en economisch verkeer. Daarom: 

• Streven zij eerlijke mededinging na en voorkomen zij (de schijn van) 
belangenverstrengeling. 

• Houden zij bij het realiseren van werken met een langdurig effect op de samenleving en/of 
milieu, rekening met te verwachten betere oplossingen. 

• Werken zij mee aan voorlichting aan het publiek. 

• Voelen zij zich mede verantwoordelijk voor de belangen van de maatschappij, overheid en 
andere belanghebbenden bij de uitvoering van hun eigen bedrijfsvoering en die van de 
vereniging. 

 

Ten aanzien van milieu 

De leden van de GeoBusiness Nederland zijn zich bewust van hun functie in het maatschappelijk en 

economisch verkeer. Daarom: 

• Bevordert ieder lid waar mogelijk duurzaam, veilig en maatschappelijk verantwoord 

handelen. 

• Handelt ieder lid in zijn interne bedrijfsvoering en werkzaamheden met respect voor mens, 

milieu en maatschappij. 

• Handelt ieder lid naar de bestaande wet- en regelgeving of met internationale natuur- of 

milieuovereenkomst of conventies waaraan het land, waarin het lid actief is, gebonden is. 
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Handhaving 

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. Bij activiteiten in het buitenland of activiteiten van buitenlandse partijen zal bij 

overtreding van deze huisregels met de collega-vereniging aangesloten bij de CLGE-GE melding 

worden gemaakt van de aard van de overtreding en de genomen maatregelen. Bij meldingen 

vanuit het buitenland over overtredingen zal de vereniging op basis van voldoende informatie 

maatregelen treffen en de collega-vereniging in het buitenland daarover informeren. 

Leden bevorderen elkaar te handelen naar deze gedragscode. 

Deze gedragscode is vastgesteld op 16 november 2010 in de Algemene Ledenvergadering van 

GeoBusiness Nederland. 

 


