Gedragscode bestuur EICPC

1. Een bestuurslid wordt geacht – zowel in de hoedanigheid van bestuurslid als anderszins – zodanig
op te treden dat de belangen van de vereniging niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen
worden getrokken.
2. Ieder bestuurslid is verplicht vooraf activiteiten aan het bestuur voor te leggen die mogelijk
conflicteren met het eerste artikel uit de gedragscode.
3. De belangen van de vereniging worden geacht te worden geschonden indien een bestuurslid in
de uitoefening van zijn bestuursfunctie de belangen van één geaccrediteerde opleiding
onderscheidend gunstiger behartigt.
4. De belangen van de vereniging worden geacht te worden geschonden indien een bestuurslid
andere belangen, waaronder bijvoorbeeld die van zijn werkgever, zonder toestemming van het
bestuur nadrukkelijk in het verlengde van verenigingsactiviteiten positioneert.
5. Ieder bestuurslid heeft het recht andere bestuursleden op hun gedrag aan te spreken, indien dit
gedrag in strijd met deze gedragscode.
6. Ieder bestuurslid is verplicht verantwoording af te leggen over zijn gedrag, daartoe
aangesproken door andere bestuursleden.
7. Indien het bestuur niet in staat is een geschil van mening dan wel verschil van inzicht het
gedrag aangaande van één of meerdere bestuursleden op te lossen, kan ieder bestuurslid een
bindende uitspraak vragen een de Raad van Beroep. De Raad van Beroep kan eenmaal een
waarschuwing geven of direct besluiten tot het gedwongen aftreden van het bestuurslid.
8. De bepalingen in deze gedragscode zijn van overeenkomstige toepassing op de toegevoegde
bestuursleden, te weten de vertegenwoordigers van de sectoren van de vereniging, alsmede de
vertegenwoordigers van de opleidingen voor public controlling aan de EUR en de VU.
De 5 leden van het bestuur (algemene ledenvergadering 2007):
Voorzitter, drs. W.J. (Co) de Vries MPC CPC
Secretaris: D. (Vera) C. Besseling CPC
Penningmeester: drs. P. (Pieter) J. Jellema CPC
Vice voorzitter: drs. E. (Ed) H. Jansen MCM RA CMC CPC
Bestuurslid: mw. drs. C. (Claudia) Heger – Goed CPC
De aan het bestuur toegevoegde leden uit de netwerken:
Curaçao: ir. P. (Pablo) Burgos MSc CPC
Belastingdienst: A. (Bert) Jonker MPC CPC
Gemeenten: R. (Robert) Bonnema CPC, B. (Bernard) W. Fransen MPC CPC
Zorg: drs. E.R. (Erik) de Haan CPC
Ketencontrol: G. (Gerald) C. de Ruijter MPC CPC, M. (Mariëlle) L.A van den Ackerveken MPC CPC
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De aan het bestuur toegevoegde leden uit de opleidingen:
Programmamanager public controlling Vrije Universiteit: drs. G. (Tjerk) Budding
Programmamanager public controlling Erasmus Universiteit Rotterdam: drs. E. (Eugène) R.M. Kerpen
Studentenvertegenwoordiger Vrije Universiteit: vacant
Studentenvertegenwoordiger Erasmus Universiteit Rotterdam: drs. H. (Hans) Loonen
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 augustus 2007 te Den Haag
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