GEDRAGSCODE
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LEDEN BOUWEND NEDERLAND

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland op 15 juni 2011
Datum inwerkingtreding is 1 januari 2012
A. Inleiding
Uitgangspunt van deze gedragscode is dat een lid van Bouwend Nederland maatschappelijk
verantwoord, integer en transparant handelt. Mogelijke overtredingen van deze gedragscode
worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie en commissie van beroep. De procedures
die worden gevolgd bij de beoordeling van mogelijke overtredingen zijn vastgelegd in het
Procedurereglement van Bouwend Nederland.
B. Algemene bepalingen
Een lid van Bouwend Nederland:
1. handelt niet in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van Bouwend Nederland;
2. handelt niet in strijd met nationale en Europese wet- en regelgeving;
3. onthoudt zich van strafbare gedragingen bij het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten;
4. handelt overeenkomstig algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen over normen en
waarden;
5. doet niets en laat alles na wat de beeldvorming van de sectoren bouw en infra negatief kan
beïnvloeden.
C. Eerlijke concurrentie
Een lid van Bouwend Nederland:
1. onthoudt zich van:
a. gedragingen die de concurrentie op ontoelaatbare wijze belemmeren, zoals door het met
concurrenten afstemmen van prijzen, dan wel het met hen maken van afspraken die een
verdeling van de markt inhouden;
b. gedragingen waardoor het lid op grond van artikel 45 lid 1 of artikel 45 lid 3 sub c.
t/m g. van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) kan worden
uitgesloten van deelname aan een aanbesteding (zie bijlage bij de gedragscode),
met dien verstande dat onder het begrip “ernstige fout”, als bedoeld in artikel 45 lid 3
onder d. van het BAO, mede wordt verstaan een door een mededingingsautoriteit
opgelegde sanctie (boete).
2. voert – in het verlengde van het onder lid 1 gestelde - over prijs en andere voorwaarden
van een uit te brengen aanbieding uitsluitend overleg met de zakenpartner op wiens
verzoek de aanbieding dient te worden uitgebracht en doet in verband met de uit te
brengen aanbieding alleen mededelingen aan zakenpartners die het lid voornemens is om bij
de uitvoering van de opdracht in te schakelen.
3. verkrijgt uitsluitend op een maatschappelijk aanvaarde wijze informatie over zakenpartners
en concurrenten;
4. gedraagt zich ook bij onevenwichtige machtsverhoudingen zorgvuldig;
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D. Integriteit
Een lid van Bouwend Nederland:
1. onderhoudt met zijn zakenpartner bij het verwerven en het uitvoeren van opdrachten een
zakelijke verhouding;
2. onthoudt zich van gedragingen die (kunnen) leiden tot een persoonlijke verrijking van zijn
zakenpartner;
3. onthoudt zich van het geven of accepteren van geschenken, van het kosteloos leveren of
aanvaarden van diensten of producten aan of van (potentiële) opdrachtgevers, aan of van
relaties van (potentiële) opdrachtgevers dan wel aan of van derden met wie een zakelijke
relatie wordt onderhouden, tenzij het - uitsluitend als blijk van waardering - een kleine
attentie betreft die de ontvanger tot niets verplicht en die geen hogere waarde heeft dan
250,-- euro. Het geven van een geldbedrag als attentie is niet toegestaan.
4. gaat geen relatie aan of beëindigt de relatie met een zakenpartner die wetten, regels of
voorschriften overtreedt of omzeilt dan wel handelt op een wijze die in strijd is met
algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen.
E. Het lid en zijn onderneming
Een lid van Bouwend Nederland:
1. voert een administratie die aantoonbaar volledig, juist, inzichtelijk en controleerbaar is.
2. verricht geen boekingen, verricht geen betalingen en maakt geen facturen die de ware aard
van een transactie verdoezelen, waaronder begrepen een niet plaatsgevonden hebbende
transactie;
3. aanvaardt geen contante betaling tenzij de contante betaling uitdrukkelijk met de
zakenpartner schriftelijk is overeengekomen.
4. legt in de administratieve organisatie vast dat bij transacties die een aanmerkelijk belang
vertegenwoordigen tenminste twee personen van het bedrijf, die inzicht hebben in alle voor
die transactie relevante feiten en omstandigheden, betrokken zijn. Deze bepaling geldt alleen
voor de leden aan wie gelet op de omvang van hun onderneming deze eis redelijkerwijs kan
worden gesteld.
5. vraagt bij de selectie van nieuwe medewerkers, die uit het oogpunt van integriteit een
sleutelpositie in de onderneming gaan bekleden, als regel een Verklaring omtrent gedrag of
een vergelijkbare vorm van pré-employementscreening.
6. houdt zich bij het voorbereiden, plannen en uitvoeren van opdrachten aan de geldende
voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en ziet er op toe dat degene
die hij een opdracht geeft die voorschriften ook naleeft;
7. legt deze gedragscode op het kantoor van de onderneming ter inzage voor zakenpartners en
werknemers.
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Bijlage

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
Artikel 45
1. Een aanbestedende dienst sluit iedere gegadigde of inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk vonnis
of arrest een veroordeling is uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227,
227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het
Wetboek van Strafrecht van deelneming aan een overheidsopdracht uit.
2. Een aanbestedende dienst kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de
verplichting, bedoeld in het eerste lid.
3. Een aanbestedende dienst kan van deelneming aan een overheidsopdracht uitsluiten iedere ondernemer:
a. die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie
een surseance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare toestand verkeert
ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving
van een lidstaat van de Europese Unie;
b. wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surseance van betaling
of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde
wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig is gemaakt;
c. jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van toepassing zijnde
wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld
dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;
d. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond die de
aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;
e. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van
Nederland;
f. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van Nederland;
g. die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de
inlichtingen die ingevolge de artikelen 45 tot en met 53 kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet
heeft verstrekt.

# De in artikel 45 lid 1 genoemde bepalingen in het Wetboek van Strafrecht geven regels voor
de misdrijven omkoping, valsheid in geschrifte, bedrog en witwassen.
# De in artikel 45 lid 3 onder g. genoemde verklaringen en inlichtingen hebben betrekking op de
financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid van de onderneming
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