Informatieverstrekking aan de Commissie Gedragscode
Leden van de NEPROM zijn gebonden aan het integriteitsbeleid van de Vereniging en specifiek
de Gedragscode. In het geval van een incident of (vermeende) schending van de Gedragscode
adviseert de Commissie Gedragscode het bestuur; inclusief over een eventuele, passende sanctie.
De Commissie Gedragscode is een onafhankelijk orgaan. Onder andere de Gedragscode regelt
haar bevoegdheden en werkwijze.
De Gedragscode bevat de volgende passage.
NEPROM-leden dienen alle medewerking te verlenen aan onderzoeken van de Commissie
Gedragscode en haar openheid van zaken te geven over alle stukken en andere informatie uit
het dossier waarop het incident of dilemma betrekking heeft. Als onderdeel hiervan dient het
NEPROM-lid wanneer hem een ernstig incident gebleken is, waarbij daadwerkelijk in strijd
met de Gedragscode is gehandeld, onverwijld en op zijn kosten zorg te dragen voor een onafhankelijk
extern onderzoek. Dat dient bij voorkeur uitgevoerd te worden door een ander dan
de betrokken raadsheer om iedere schijn van mogelijke belangenverstrengeling te vermijden.
De uitkomsten geven inzicht in de aard, ernst, oorzaak, omvang en gevolgen van het incident
alsmede de te treffen of getroffen maatregelen om schade en herhaling in de toekomst te voorkomen.
De resultaten van het onderzoek dienen onverwijld en op eigen initiatief ter beschikking
gesteld te worden van de NEPROM Commissie Gedragscode.
Aan schending door een NEPROM-lid van een van de hier boven genoemde verplichtingen
en/of van de algemene verplichting medewerking te verlenen aan het onderzoek en/of van het
geven van bovenbedoelde openheid van zaken, kan de Commissie Gedragscode de gevolgen
verbinden die zij geraden acht.
Recent heeft de Commissie Gedragscode advies uitgebracht over de volgende kwestie. Hoe ver
gaat de verplichting om informatie te verstrekken aan de Commissie Gedragscode?
Het advies luidt als volgt:
Advies:
(vermeende) Incidenten kunnen maatschappelijke beroering met zich meebrengen. De
rol van de Commissie is om de sector te helpen met de geschiedenis achter zich te laten.
Daar hoort bij de Commissie op verzoek inzicht te geven in wat zich heeft voorgedaan.
Als een lid weigert om daar medewerking aan te verlenen, dan wordt het de Commissie
onmogelijk gemaakt om naar behoren te functioneren. Leden behoren daarom mee te
werken aan verzoeken om informatie en stukken van de Commissie en helderheid te
verschaffen over de gestelde feiten.

