DACT gedragscode
Artikel 1
1.1
Deze Code is van toepassing op alle leden van de Dutch Association of Corporate
Treasurers (hierna DACT), zoals omschreven in artikel 3 van de statuten van de
DACT.
1.2
Alle leden worden geacht ieder gedrag te vermijden dat de integriteit en de goede
naam van de vereniging en/of haar leden en/of het vakgebied treasury zal schenden.
1.3
Alle leden worden geacht ten minste de volgende beginselen in acht te nemen:
a. Professioneel gedrag;
b. Objectiviteit;
c. Deskundigheid en zorgvuldigheid;
d. Integriteit;
e. Geheimhouding.
1.4
Als het lid volgens het tuchtrecht van een andere beroepsorganisatie of door een
rechtbank voorwaardelijk of onvoorwaardelijk veroordeeld is in een klacht- of
strafzaak die gerelateerd is aan het professionele domein waarin het lid kan
optreden, dient hij dit te melden aan de DACT.
Artikel 2
2.1
Het bestuur kan leden op het naleven van deze gedragscode individueel aanspreken
met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.
2.2
Voor zover het bestuur van mening is dat het gedrag of de status van een lid of een
klacht over een lid aanleiding is voor een waarschuwing, berisping en/of een
disciplinaire maatregel conform de statuten of de reglementen van de DACT, zal het
bestuur het lid van dit voornemen in kennis stellen en het lid in de gelegenheid
stellen om zich uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van de kennisgeving van het
bestuur schriftelijk te verweren.
2.3
Indien het bestuur na ontvangst van het in artikel 2.2 vermelde verweerschrift van
mening blijft dat een waarschuwing, berisping en/of disciplinaire maatregel conform
de statuten of de reglementen aan de orde is zal het bestuur de Raad van Advies
consulteren alvorens de disciplinaire maatregel wordt opgelegd.
2.4
Een waarschuwing, berisping en/of opgelegde disciplinaire maatregel wordt door
het bestuur schriftelijk aan het lid kenbaar gemaakt waarbij het lid in het geval de
maatregel royement wordt opgelegd de mogelijkheid heeft van beroep ex. artikel 6
lid 7 van de statuten van DACT.
2.5
Voor zover het lid in artikel 2.1 een bestuurslid betreft wordt de beslissing omtrent
waarschuwing, berisping en/of op te leggen disciplinaire maatregelen genomen
door de Raad van Advies.

Deze gedragscode is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2015 en
inwerking getreden per 1 juni 2015.

