
TRANSPARENCY INTERNATIONAL NEDERLAND 
Code of Conduct 

Deze Code of Conduct van de Nederlandse Chapter van Transparency International (TI-NL) heeft betrekking 
op: 

 bestuursleden;

 institutionele leden;

 gewone leden.

Daarnaast heeft deze Code of Conduct betrekking op de relatie tussen enerzijds TI-NL en anderzijds 
‘begunstigers’. Begunstigers zijn private en publieke entiteiten of personen die TI-NL al dan niet periodiek in 
financiële zin ondersteunen. 

Door ondertekening van deze Code of Conduct verklaren de bestuursleden van TI-NL: 

 de functie op een eerlijke en rechtmatige wijze te hebben verworven en zonder last of ruggespraak
te hebben aanvaard en te zullen vervullen;

 de functie te zullen vervullen met inachtneming van de “TI Beleid Belangenverstrengeling”

 met overlegging van een curriculum vitae de zakelijke en bestuurlijke hoofden nevenfuncties volledig
inzichtelijk te hebben gemaakt;

 de “general- en guiding principles” zoals neergelegd in de “TI-Secretariat Code of Conduct”, te
onderschrijven;

 zich te houden aan de hierna genoemde voorschriften zoals die gelden voor de gewone leden;

Door onderschrijving van deze Code of Conduct verklaren de institutionele leden van TI-NL: 

 geen strafrechtelijke veroordeling(en) te hebben ter zake van feiten die strijdig zijn met de letter of
geest van de uitgangspunten van TI, tenzij het gegadigde institutioneel lid kan aantonen dat dit
gedrag in strijd was met zijn beleid, dat de inbreuk op dat beleid op een adequate wijze wordt
geadresseerd, of dat het beleid na de inbreuk dermate is gewijzigd om een vergelijkbare inbreuk in
de toekomst te voorkomen;

 geen banden of relaties te hebben of te zullen verkrijgen dan wel activiteiten ontplooid te hebben of
te zullen ontplooien die strijdig zijn met de letter en de geest van de uitgangspunten van TI,
hieronder begrepen oneigenlijke beïnvloeding van besluitvorming of externe uitingen;

 geen publieke uitlatingen te doen in woord of geschrift die strijdig zijn met de letter of geest van de
uitgangspunten van TI;

 te handelen in overeenstemming met het bepaalde in de ‘Verklaring van Visie, Waarden en Leidende
Principes  voor Transparency International Nederland’.

TI-NL werkt met institutionele leden op basis van het wederzijdse inzicht dat zij samen werken aan een 
bedrijfsleven en maatschappij waarin geen enkele vorm van corruptie wordt geaccepteerd. Samenwerking 
van TI-NL met een institutioneel lid impliceert niet dat TI-NL de beleidsvoering of staat van dienst van dat 
institutioneel lid onderschrijft. 

Door onderschrijving van deze Code of Conduct verklaren de gewone leden van TI-NL: 

 geen strafrechtelijke veroordeling(en) te hebben ter zake van feiten die strijdig zijn met de letter of
geest van de uitgangspunten van TI;

 geen banden of relaties te hebben of te zullen verkrijgen dan wel activiteiten ontplooid te hebben of
te zullen ontplooien die strijdig zijn met de letter en de geest van de uitgangspunten van TI,
hieronder begrepen oneigenlijke beïnvloeding van besluitvorming of externe uitingen;

 geen publieke uitlatingen te doen in woord of geschrift die strijdig zijn met de letter of geest van de
uitgangspunten van TI;

 te handelen in overeenstemming met het bepaalde in de ‘Verklaring van Visie, Waarden en Leidende
Principes  voor Transparency International Nederland’.

Door onderschrijving van deze Code of Conduct verklaren de begunstigers van TI-NL: 

 met een al dan niet periodieke financiële ondersteuning van TI-NL geen ander doel na te streven of
te beogen of te zullen beogen dan het TI-NL mogelijk te taken de eigen activiteiten in brede zin, in
volstrekte onafhankelijkheid uit te voeren.


