Gedragscode
voor leden en aspirant-leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche

ONDERGETEKENDE VERKLAART HIERMEDE DE NAVOLGENDE GEDRAGSCODE NA TE LEVEN:

1.

ALGEMEEN

1.1.

De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche houden zich aan de statuten van de Nederlandse
Veiligheidsbranche.
Een lid zal zijn beroeps- of bedrijfsmatige plichten integer, eerlijk en betrouwbaar uitoefenen in
overeenstemming met de wet.
Een lid zal vertrouwelijke informatie als zodanig behandelen.
Een lid onthoudt zich van het uitoefenen van activiteiten of werkzaamheden (dan wel van enigerlei
betrokkenheid daarbij) waardoor het aanzien van de particuliere beveiligingsondernemingen in
gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht.
De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche nemen bij de uitoefening van hun bedrijf een zo
groot mogelijke zorgvuldigheid in acht jegens de belangen van hun opdrachtgevers, de overheid,
hun werknemers en de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
Indien een lid onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek, is hij verplicht zulks vertrouwelijk te
melden aan voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
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2.

NAAR DE OPDRACHTGEVER

2.1.

Een lid verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van opdrachtgevers en
potentiële klanten. (In geval van eventuele openbaarmaking die met het voorgaande strijdig is, zal
het lid betrokken opdrachtgever c.q. potentiële klant tijdig informeren. (Bijvoorbeeld een strafbaar
feit dat op video staat, wordt door de Officier van Justitie opgevraagd)
Een lid onthoudt zich van het aanvaarden en aanbieden van giften en/of beloften welke
onbetamelijk en/ of buitenproportioneel zijn in het zakelijke verkeer.
Een lid zal bij het uitbrengen van een offerte, waarbij gebruik gemaakt wordt van een adviesbureau
dat niet geheel onafhankelijk van hem opereert, daarvan melding maken.
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2.3.

3.

NAAR DE OVERHEID

3.1.
3.2.
3.3

In het bijzonder bij de uitoefening van taken, waarmee het publieke belang is gemoeid, ontplooien
de leden initiatieven die bijdragen tot een goed samenspel met de politie.
Opdrachten, welke (deels) uitgevoerd worden op de openbare weg, worden aan de politie gemeld.
Bij overlapping van het werkveld van de politie informeren de leden de politie.

4.

NAAR WERKNEMERS

4.1.
4.2.

Een lid verplicht zich onvoorwaardelijk de bepalingen van de geldende CAO na te leven.
Een lid informeert zijn werknemers over de inhoud van de CAO en stelt een exemplaar hiervan
aan hen kosteloos beschikbaar.
Een lid verplicht zich geen personeel al dan niet tijdelijk in dienst te nemen dat in dienst is van de
overheid, tenzij betrokkene aantoont dat hij hiervoor toestemming heeft van het bevoegd gezag.
Een lid stelt zijn werknemers die beveiligingswerkzaamheden zullen verrichten in staat bij
indiensttreding een opleiding te volgen zoals omschreven in art. 5 regeling PBR (wijziging regeling
PBR 2-12-2002 nr. 5199069/DBZ/02).
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4.5

Een lid verplicht zich geen personeel in dienst te hebben dat in criminele kringen verkeert. Onder
criminele kringen wordt in elk geval verstaan een criminele organisatie in de zin van art. 140
Wetboek van Strafrecht en een organisatie die door de Minister van Veiligheid en Justitie wordt
aangemerkt als een outlaw motorcycle gang.

5.

Naar de vereniging en de leden

5.1.

Een lid bevordert het aanzien van de branche door onder anderen een collegiale en loyale
opstelling tegenover andere leden.
Een lid zal zich in het openbaar niet in negatieve zin over de Nederlandse Veiligheidsbranche of
haar leden uitlaten.
Meningsverschillen tussen leden mogen er nimmer toe leiden dat het belang van opdrachtgever
en/ of werknemers wordt geschaad.
In geval van contractswisseling zal het verwervende lidbedrijf het betrokken personeel van het
verliezende lidbedrijf niet rechtstreeks werven.
De leden richten wervingsacties niet direct op personeel van andere leden.
In reclame-uitingen onthoudt een lid zich van nabootsing van reclame-uitingen van andere leden.
Leden zijn onderworpen aan de bepalingen van de klachtenregeling en de uitspraken van de
Commissie van Beroep.
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