Voorstel aanpassing van de gedragsregels uit 2015 naar aanleiding van advies van de NVTL
vertrouwenscommissie.

1- Voorstel aanpassing Inleiding van de gedragsregels uit 2015
Huidige inleiding
De gedragsregels van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR,
afgekort NVTL, bepalen hoe de leden beroepsmatig handelen en zich tegenover hun opdrachtgevers,
hun collega’s en de samenleving gedragen.

Voorgestelde aanpassing van de inleiding
De gedragsregels van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR,
afgekort NVTL, bepalen hoe de leden (als opdrachtnemer of als opdrachtgever) beroepsmatig
handelen en zich tegenover hun opdrachtgevers en opdrachtnemers, hun collega’s en de
samenleving op basis van gelijkheid gedragen.

2- Voorgestelde aanpassingen voor Gedragsregel 7 uit de NVTL gedragsregels uit 2015
7.1 alvorens de opdracht te aanvaarden of direct na aanvaarding van de opdracht.
7.3 correcte en volledige vermelding van het aandeel dat de collega(’s) en medewerker(s) in het
ontwerp hebben gehad bij publicaties en bij het gebruik van het project als referentie.

Gedragsregel 7 (2015)
7. Loyaliteit
7.1 (adviseur en collega)
De adviseur respecteert en erkent de rechten en plichten van en tussen collega’s die voortvloeien uit
wetgeving, de statuten van de NVTL en deze gedragsregels. (adviseur, opdrachtgever en collega) De
adviseur gaat na, alvorens de opdracht te aanvaarden, of deze dezelfde is als de opdracht die eerder
aan een collega is verstrekt. Indien dit het geval is, treedt de opvolgende adviseur in overleg met de
collega, teneinde vast te stellen of de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. De opvolgende adviseur is
vrij in het nemen van de beslissing om de opdracht te aanvaarden.
7.2 (adviseur, opdrachtgever en collega)
De adviseur die een opdracht verkrijgt tot het wijzigen van een ontwerp, geeft, alvorens met de
werkzaamheden aan te vangen, de adviseur die het oorspronkelijke ontwerp maakte de gelegenheid

tot overleg over deze wijzigingen. De oorspronkelijke adviseur zal zich niet tegen de opdracht
verzetten, onverlet al zijn rechten.
7.3 (adviseur en collega)
De adviseur geeft erkenning aan het aandeel dat de collega(’s) en medewerker(s) in het ontwerp
hebben gehad. De adviseur zal door een ander of in teamverband ontworpen werk niet laten
doorgaan voor het zijne. Evenmin zal de adviseur een door hem ontworpen werk laten doorgaan
voor het werk van een ander.

Door Jan Janse en Willemijn ter Hart-Koopal, mei 2022

