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Inleiding
N’Lloyd hanteert de navolgende bepalingen in haar gedragscode.

Toepassing
De gedragscode is van toepassing op de navolgende functionarissen:
-

het Bestuur en haar vaste adviseur(s);
de Raad van Advies;
de Commissie van Beroep;
alle leden van de Toetsingscommissies;
alle overige functionarissen met directe betrokkenheid bij N’Lloyds organisatie.

Bepalingen
N’Lloyd functionarissen:
-

werken op vrijwillige, doch niet vrijblijvende, basis mee de doelstellingen van N’Lloyd
te bereiken en te waarborgen;
verrichten alle werkzaamheden die voortvloeien uit zijn/haar functie in
overeenstemming met het beleid, richtlijnen en (werk-)procedures, inhoudende dat zij:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kennen;
de vereiste zorgvuldigheid aan de dag leggen en alles doen en/of nalaten dat
de onafhankelijke en onpartijdige positie van N’Lloyd kan of zou kunnen
schaden;
geen handelingen plegen, die strijdig zijn met vigerende wet- en regelgeving;
hun N’Lloyd activiteiten niet laten beïnvloeden door neven- en of eigen
belangen dan wel tegenstrijdige belangen dienen van verschillende
belanghebbenden;
alle aan hen door aanvragers of aanvragende instanties verstrekte informatie
ter verkrijging van registratie/certificatie vertrouwelijk zullen behandelen in
overeenstemming met daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
dat hun besluitvorming is gebaseerd op feiten en niet is beïnvloed door emotie
en/of vooroordelen;
indien zij direct of indirect toch in aanraking zijn gekomen met een (mogelijke)
situatie van belangenverstrengeling of een situatie die het imago van N’Lloyd
kan (of zou kunnen) schaden, onverwijld melden aan het bestuur of een lid
van de Raad van Advies;
zich realiseren, dat het bestuur toeziet op de naleving van deze gedragscode
en van iedere functionaris gedurende hun actieve rol bij N’Lloyd een
ondertekend exemplaar heeft gearchiveerd bij het secretariaat van N’Lloyd;
deze gedragscode ook zullen respecteren na beëindiging van hun N’Lloyd
activiteiten.
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