GEDRAGSCODE VEXPAN
VEXPAN, Platform Parkeren Nederland, hanteert een Gedragscode

in aanmerking nemende dat:
•

VEXPAN een platform is van betrokkenen bij de parkeersector.

•

VEXPAN een platform is waarvan men lid kan worden zonder dat er beperkingen
aan het lidmaatschap gesteld zijn. Leden zijn zowel publieke als private partijen met
daarbij behorende specifieke marktgedragingen.

Artikel 1. Doel van de Gedragscode

Het doel van deze Gedragscode van VEXPAN is in- en externe integriteit te realiseren en
vertrouwen te creëren in de vereniging en tussen de leden.

Artikel 2. Reikwijdte van de Gedragscode
•

De Gedragscode is van toepassing op gedrag binnen de vereniging. Gedrag buiten de
vereniging valt niet onder deze Gedragscode.

•

Binnen VEXPAN fungeren Statuten, een Huishoudelijk Reglement en een Handboek
Bestuur. De Gedragscode is hierop een aanvulling.

•

Binnen VEXPAN fungeren daarnaast Keurmerken en Awards waarvoor een apart
omschreven toetsingskader geldt.

•

Voor het overige geldt dat het Nederlands Recht van toepassing op de gedragingen van
haar leden.

Artikel 3. Gedragsregels
•

VEXPAN is een platform gericht op kennisuitwisseling en onder de vlag van VEXPAN
zullen geen activiteiten worden verricht die de vrije marktwerking op ongeoorloofde wijze
beperken of anderszins strijdig zijn met de wetgeving in het algemeen en de
mededingingswet in het bijzonder.
VEXPAN biedt faciliteiten aan leden die in enigerlei verband werken aan het ontwikkelen
van Richtlijnen of Standaarden voor producten en diensten. Het totstandkomen hiervan
geschiedt op transparante wijze en heeft nimmer het uitsluiten van marktpartijen tot doel.
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•

Leden van VEXPAN gedragen zich op een wijze die de naam en faam van de vereniging
niet aantast. Hun zakelijk handelen en wandelen is professioneel en zij nemen daarbij
wettelijke normen en waarden in acht.

Artikel 4. Vaststelling en toezicht op naleving

De vereniging zal de onderhavige Gedragscode implementeren door deze door een besluit van de
Algemene Ledenvergadering vast te stellen.
Toezicht op naleving van de Gedragscode is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. Onder dat
toezicht valt het treffen van een voorziening waarin klachten met betrekking tot ongewenst gedrag
kunnen worden gemeld of afgehandeld.

Artikel 5. Klachtenregeling

De klacht wordt neergelegd bij het secretariaat dat daarover het Algemeen Bestuur in kennis stelt.
Het bestuur onderzoekt de klacht en verzoekt het secretariaat om de klager en beklaagde binnen
twee weken na ontvangst van de klacht op te roepen voor een mondelinge behandeling van de
klacht.
Het Algemeen Bestuur doet een uitspraak over de klacht. Indien de klacht geheel of gedeeltelijk
gegrond wordt verklaard kan het bestuur één of meer van de volgende maatregelen opleggen:
a) Een waarschuwing;
b) Een berisping;
c) Een schorsing van ten hoogste zes maanden als lid van VEXPAN, eventueel onder het verbod
om tijdens de schorsing op enigerlei wijze te vermelden dat men lid van de vereniging is;
d) Een voordracht tot royement als lid van VEXPAN;
e) Openbaarmaking van één der bovengenoemde maatregelen vindt plaats wanneer naar het
oordeel van het Algemeen Bestuur, de gedragingen waarop de klacht van toepassing is,
schade kan toebrengen aan leden. Openbaarmaking is al dan niet onder bewaring van de
anonimiteit van degene aan wie de maatregel is opgelegd en op een door het Algemeen
Bestuur te bepalen wijze.

De uitspraak van het Algemeen Bestuur is bindend.
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