
Governancecode Vechtplassencommissie  
 
Inleiding 
De leden van de Vechtplassencommissie, waaronder begrepen de bestuursleden en de leden van het 
Werkcomité of andere projecten, behartigen de statutaire belangen van natuur, cultuur(historie), 
landschap en milieu in de Vechtstreek. 
 
De leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Op verzoek worden wel 
kosten vergoed. 
 
In de Vechtplassencommissie hebben leden zitting met uiteenlopende kennis, kunde en ervaring. Dat 
kunnen ook professionals zijn die naast hun vrijwilligersactiviteiten voor de Vechtplassencommissie 
andere belangen in het gebied hebben. 
 
Voor de realisatie van de VPC-doelstellingen hebben de leden contacten met uiteenlopende partijen. 
Om de onafhankelijke en objectieve positie van de Vechtplassencommissie te waarborgen verbinden 
de leden zich aan de hierna genoemde gedragslijnen. 
 
“Vermijden van belangenverstrengeling 
De leden van de Vechtplassencommissie zijn onafhankelijk en integer. Zij zijn alert op mogelijke 
belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met (potentieel) 
tegenstrijdige persoonlijke en zakelijke belangen. 
 
Belangenverstrengeling kan zich voordoen als leden een zakelijke relatie hebben met een persoon of 
organisatie waarmee ook de Vechtplassencommissie bemoeienis heeft. Er kan ook sprake zijn van een 
persoonlijk belang in een door de Vechtplassencommissie behandelde casus. 
 
Zodra zich -de schijn van- belangenverstrengeling voordoet meldt het lid zijn positie aan een van de 
bestuursleden van de Vechtplassencommissie en aan de betrokken externe partij met de mededeling 
dat hij niet (langer) als VPC-lid handelt. Zodra het onderwerp in een vergadering aan de orde komt 
meldt het lid dit ook ter vergadering en verlaat hij de vergadering als het aankomt op besluitvorming. 
Bij een vermoeden van niet gemelde belangenverstrengeling doet de voorzitter navraag bij het 
betrokken lid. 
 
Behandeling van vertrouwelijke informatie 
Leden van de Vechtplassencommissie kunnen in het kader van hun activiteiten komen te beschikken 
over informatie van derden die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden. Zij zijn 
hierop alert en in voorkomende gevallen behandelen zij deze gegevens als zodanig.” 
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