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Inleiding
Deze gedragscode (Code) bevat een viertal fundamentele beginselen die richtinggevend zijn
voor het gedrag van een Certified Interrogation Expert.
Het (herhaaldelijk) onvoldoende of niet naleven van deze gedragscode kan aanleiding zijn tot
het intrekken van de CIE N’Lloyd registratie.

Toepassing
De Code is van toepassing op de ingeschrevene(n) in het CIE register van de stichting
NLloyd. Inschrijving in dit register vindt uitsluitend plaats, nadat de aanvrager deze Code
heeft gelezen, begrepen en door middel van zijn/haar handtekening heeft geaccepteerd.
Indien zich omstandigheden voordoen of hebben voorgedaan, die op gespannen voet staan
met de in deze Code opgenomen gedragsbepalingen dient betrokkene dit onverwijld te
melden aan het bestuur van de stichting NLloyd.

Beginselen
De CIE geregistreerde neemt de navolgende vier beginselen in acht:
a.

integriteit

Dit houdt in, dat ondergetekende zich verplicht oprecht te zijn en naar eer en geweten (onder
alle omstandigheden) de waarheid te zullen spreken en overeenkomstig te zullen handelen.
Tevens zal hij/zich onthouden van het verspreiden van informatie, die onjuist, misleidend,
incompleet is dan wel geen deugdelijke grondslag heeft.

b.

objectiviteit

Het objectiviteitsbeginsel betekent dat ondergetekende zich niet zal inlaten met ongepaste
beïnvloeding en derhalve alle relaties zal mijden die het onafhankelijke en professionele
oordeel zou kunnen schaden.

c.

deskundigheid en professionaliteit

Ondergetekende verklaart dat hij/zij zijn/haar vaktechnische kennis en vaardigheden
permanent zal onderhouden door middel van het:
-

verwerven van deskundige kennis via erkende opleidingen, cursussen en trainingen;
bijhouden van relevante en actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied;
onderhouden van een professioneel (inter-)nationaal netwerk van deskundigen.

Bij de uitoefening van de werkzaamheden zal relevante wet- en regelgeving worden
nageleefd en zal ondergetekende zich onthouden van elk handelen dat het vakgebied in
diskrediet kan brengen.
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geheimhouding

Ondergetekende verklaart vertrouwelijke informatie, zonder uitdrukkelijke toestemming van
de opsteller en/of ‘eigenaar’, niet openbaar te maken, aan derden te verstrekken noch te
gebruiken om zichzelf te bevoordelen. Uitzondering hierop is, indien de
informatieverstrekking bij wet vereist is/wordt.
Hij/zij draagt er tevens zorg voor, dat deze geheimhoudingsplicht wordt nageleefd door
diegenen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid werken.
Voort zal hij/zij zich houden aan ter zake geldende bepalingen na beëindiging van de
werkzaamheden en/of opdracht.
Indien, in voorkomende gevallen, gebruik wordt gemaakt van gegevens of informatie die
afkomstig is uit een bron, die uitdrukkelijk om bescherming van zijn/haar identiteit heeft
verzocht, zal ondergetekende dit verzoek respecteren tenzij het integriteitsbeginsel dan wel
wetgeving zich hiertegen verzet.
Omgaan met dilemma’s
Indien bij aanvang of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden twijfels rijzen over
handhaving van voornoemde beginselen, zal ondergetekende terstond zijn/haar werkgever
of opdrachtgever(s) hieromtrent informeren.
Mocht vervolgens blijken, dat twijfels blijven bestaan, zal advies worden ingewonnen bij het
bestuur van de stichting N’Lloyd.
Handhaving van de Code
Ondergetekende is zich ervan bewust, dat hij/zij zal worden onderworpen aan een
onderzoek en eventuele disciplinaire maatregelen, indien:
-

een werkgever/opdrachtgever of mede geregistreerde een klacht over hem/haar
indient bij N’Lloyd;
informatie bij het bestuur van N’Lloyd beschikbaar komt, die ernstige twijfels doen
rijzen of ondergetekende handelt (of heeft gehandeld) in overeenstemming met de
beginselen van deze Code.
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