Gedragscode
BPOB

A. Algemeen:
1. De Gedragscode BPOB is een aanvulling op de “Privacygedragscode sector Particuliere
Onderzoeksbureaus”. De inhoud hiervan wordt verondersteld bekend te zijn.
2. De Gedragscode BPOB is een geheel van gedragsregels, normen en waarden, die door de
leden van de BPOB worden onderschreven.
3. De in de Gedragscode BPOB opgenomen gedragsregels dienen te worden nageleefd door:
a. alle leden en aspirant-leden van de BPOB
b. iedere particuliere onderzoeker, werkzaam voor leden en/of aspirant-leden van de BPOB
4. Leden/aspirant-leden verklaren door (de aanvraag van) het lidmaatschap de Gedragscode
BPOB te onderschrijven.
5. De Gedragscode BPOB, de Statuten en het Huishoudelijk reglement staan gepubliceerd op
de website van de BPOB. Op verzoek wordt de tekst via e-mail toegestuurd.
6. Jaarlijks zal er door het Bestuur van de BPOB in samenspraak met de werkgroep Keurmerk
een evaluatie plaatsvinden van de Gedragscode BPOB. Het doel van deze evaluatie is de
kwaliteit van de Gedragscode te handhaven of te verbeteren.

B. Doelen van de Gedragscode BPOB:
1. Het stimuleren van leden en/of aspirant leden van de BPOB en de voor deze POB’s
werkzame particuliere onderzoeker(s) om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen
handelen.
2. Duidelijk maken aan betrokken derden dat de Gedragscode BPOB het aanvullend kader
vormt op de Privacygedragscode waarbinnen POB’s invulling geven aan de uitvoering van
hun werk. Hoofdonderwerpen hierbij zijn betrouwbaarheid, deskundigheid, transparantie en
objectiviteit.
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C. De Gedragscode BPOB:

Artikel 1 : Wettelijk kader
Leden van de BPOB
- conformeren zich aan de voor hen relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in de
WPBR en de Privacygedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus;
- zijn zich bewust van het feit dat een medewerker of leidinggevende van een POB aan wie
gelijktijdig een opsporingsbevoegdheid is toegekend, handelt in strijd met artikel 5 van de
WBPR en is als zodanig strafbaar feit op grond van de WED;
- zijn zich bewust van het feit dat het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie omtrent
het onder 1 genoemde strafbaar is gesteld op grond van de artikelen 225 ev. van het WvSR.
Artikel 2 : Betrouwbaarheid.
Leden van de BPOB
- dragen zorg voor een betrouwbare en correcte dienstverlening;
- zijn op de hoogte van de eigen grenzen binnen de diverse vakgebieden en aanvaarden geen
opdrachten die buiten het eigen deskundigheidsgebied liggen. Uitzondering hierop is
mogelijk indien een samenwerking wordt aangegaan met een deskundige binnen het
betreffende deskundigheidsgebied;
- reageren op situaties waarbij zich belangentegenstellingen of belangenverstrengelingen
kunnen voordoen, door de betrokken partijen onmiddellijk in te lichten en in beginsel de
opdracht niet te aanvaarden/terug geven;
Artikel 3 : Deskundigheid.
Leden van de BPOB
- verplichten zich de benodigde deskundigheid en vaardigheid op het niveau te zullen houden,
vereist om aan een opdrachtgever adequate professionele dienstverlening te kunnen
verlenen;
- behandelen iedere opdracht met zorgvuldigheid, e.e.a. in overeenstemming met de van
toepassing zijnde vaktechnische aspecten en binnen de wettelijke kaders.
Artikel 4 : Proportionaliteit en subsidiariteit.
Leden van de BPOB maken bij iedere opdracht vooraf zorgvuldige afwegingen of de
gevraagde en aangeboden dienstverlening voldoet aan de proportionaliteit en
subsidiariteitbeginselen. Indien zij hieraan twijfelen zullen zij collegiale toetsing inroepen.
Indien de opdracht niet conform deze beginselen kan worden uitgevoerd, zal deze worden
teruggegeven.
Artikel 5 : Transparantie.
Leden van de BPOB
- streven een snelle, efficiënte en adequate afhandeling van de dienstverlening na;
- laten de behandeling van een opdracht op een voor de opdrachtgever inzichtelijke en
overzichtelijke wijze verlopen. Dit houdt onder meer in, dat er duidelijke afspraken vooraf
worden gemaakt over beloning, doorlooptijd en gewenste (tussentijdse) rapportage.
Artikel 6 : Objectiviteit.
Leden van de BPOB laten hun professionele en/of zakelijke oordeel niet beïnvloeden door een
vooroordeel, belangentegenstelling, belangenverstrengeling en/of meningen van derden.

2

Artikel 7 : Naleving wettelijke voorschriften ( indien van toepassing ).
Leden van de BPOB controleren voorafgaande aan een onderzoek, of de opdrachtgever
voldoet aan de ordevoorschriften die kenbaar gemaakt moeten zijn aan het personeel,
bijvoorbeeld met betrekking tot regels omtrent internet/mail/telefoniegebruik, inzet van
verborgen camera’s en of andere technische hulpmiddelen.
Artikel 8 : Integriteit.
a. Eerlijkheid en oprechtheid:
Leden van de BPOB zullen in hun beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht
handelen.
b. Strafbare feiten:
Leden van de BPOB melden per omgaande aan het Bestuur van de BPOB dat er een
strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar het eigen POB.
c. Geheimhouding:
Leden van de BPOB
- eerbiedigen het vertrouwelijke karakter van informatie, die zij beroepsmatig hebben
verkregen dan wel zakelijk onder zich hebben;
- zullen vertrouwelijke informatie die beroepsmatig werd verkregen dan wel die zij zakelijk
onder zich hebben, niet aan derden bekend maken, tenzij daartoe wettelijk of beroepshalve
een recht of plicht bestaat;
- zullen nooit vertrouwelijke informatie die zij beroepsmatig hebben verkregen dan wel
zakelijk onder zich hebben, gebruiken om zichzelf of derden te bevoordelen.
d. Statuten en Huishoudelijk Reglement :
Leden van de BPOB zijn op de hoogte van de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de BPOB.
e. In diskrediet brengen :
Leden van de BPOB onthouden zich van elk handelen dat de eigen beroepsgroep (in meest
brede zin van het woord) in diskrediet kan brengen.

Lijst met gebruikte afkortingen en begrippen.
Aspirant lid BPOB POB dat het lidmaatschap heeft aangevraagd
BPOB
Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureau`s
CBP
College Bescherming Persoonsgegevens
Lid BPOB
POB dat lid is van de BPOB
POB
Particulier Onderzoeksbureau
Privacygedragscode door de minister verplicht gestelde gedragscode voor POB’s
WBP
Wet Bescherming Persoonsgegevens
WED
Wet Economische Delicten
WPBR
Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureau`s
WvSR
Wetboek van Strafrecht
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