
GEDRAGSCODE PAGINA 1 | 2 

FLANDERS’ FOOD GEDRAGSCODE 

Deze Code regelt het gedrag en de andere activiteiten van Flanders’ FOOD en al haar 
personeelsleden, voor zover het gedrag en de activiteiten van deze laatsten gerelateerd zijn 
aan hun taken voor Flanders’ FOOD, door hieronder de algemene beginselen van 
professioneel gedrag vast te leggen. 

1. ALGEMEEN

 Flanders’ FOOD zal een betrouwbare dienstverlener en gesprekspartner zijn voor elke
partij die geïnteresseerd is in dienstverlening door, of in de collectieve/coöperatieve
onderzoeksprogramma’s van, Flanders’ FOOD. Flanders’ FOOD zal daarbij de belangen
van elke dergelijke partij op een onbevooroordeelde wijze dienen zonder rekening te
houden met de persoonlijke gevoelens of belangen van haar personeel.

 In beginsel moet Flanders’ FOOD niemands belangen dienen in aangelegenheden die
noch aansluiten bij haar missie, doelstellingen, prioriteiten of beschikbare middelen, noch
gerelateerd aan enige professionele taak die door die partij aan Flanders’ FOOD werd
toevertrouwd.

 Flanders’ FOOD zal haar missie plichtsgetrouw uitoefenen op een wijze die past bij haar
waardigheid. In het bijzonder zal zij niet doelbewust valse of misleidende verklaringen
afleggen.

 Flanders’ FOOD zal zich op een zodanige wijze gedragen dat zij het noodzakelijke
vertrouwen in soortgelijke initiatieven niet in het gedrang brengt.

2. SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN VAN HET PERSONEEL TEN
AANZIEN VAN HET PUBLIEK

 Elk personeelslid van Flanders’ FOOD behoort deze Code te kennen en kan dan ook niet
beweren dat hij er niet bekend mee was.

 Elk personeelslid van Flanders’ FOOD zal de publieke reputatie van Flanders’ FOOD, haar
leden en haar partners hoog houden.

 Zolang elk personeelslid bij Flanders’ FOOD in dienst is, zal deze geen werkzaamheden
verrichten, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van derden, die zouden kunnen
concurreren met de activiteiten en diensten van Flanders’ FOOD. Daarom zal geen enkel
personeelslid van Flanders’ FOOD enige vergoeding van derden ontvangen voor
activiteiten die gerelateerd zouden kunnen zijn, of zouden kunnen concurreren, met die
van Flanders’ FOOD, noch zal elk personeelslid ook enig financieel belang verkrijgen in
ook maar enig intellectueel eigendomsrecht in omstandigheden die aanleiding zouden
kunnen geven tot een conflict tussen beroepsverplichtingen en eigenbelang.
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3. DIENSTVERLENING DOOR FLANDERS’ FOOD

 Flanders’ FOOD oefent haar diensten en activiteiten uit in volledige intellectuele
onafhankelijkheid. Flanders’ FOOD erkent dat de waarde van haar diensten en activiteiten
berust op een absolute objectiviteit en integriteit en verbindt er zich toe om deze beginselen
te respecteren wat ook de omstandigheden of de druk moge zijn waaraan zij zou zijn
onderworpen.

 Flanders’ FOOD zal ten allen tijde gepaste zorg en aandacht verlenen aan elke
dienstverlening die aan haar werd toevertrouwd en zal daarbij de vereiste deskundigheid
gebruiken. Flanders’ FOOD zal de toevertrouwende partij op de hoogte houden van de
stand van zaken in deze dossiers.

 Flanders’ FOOD zal het recht hebben om haar dienstverlening te weigeren of in te trekken
indien de aanvaarding of de voortzetting hiervan in conflict zou komen met haar eigen
activiteiten en diensten of met haar eigen belangen of met die van derde partijen, en dit
zolang het conflict niet kan worden verholpen.

 Wanneer Flanders’ FOOD niet bereid is om een beroep op haar diensten in te willigen, of
beslist om haar diensten in te trekken, zal zij de toevertrouwende partij hiervan onmiddellijk
op de hoogte stellen.

4. VERTROUWLIJKHEID

 Flanders’ FOOD zal geen enkele informatie die zij in vertrouwen heeft aanvaard, publiek
maken, tenzij de mededelende partij haar bevrijdt van deze verplichting, of tenzij deze
informatie al voor het publiek algemeen toegankelijk was, of dit nadien wordt, buiten enig
toedoen of nalaten van Flanders’ FOOD om, of tenzij die informatie verplicht moet worden
onthuld door een gerechtelijk, administratief of wetgevend bevel.

 Elk verzoek tot dienstverlening en elke bijkomende vertrouwelijke informatie die werd
ontvangen alsook het bijhorende Flanders’ FOOD antwoord, zal door Flanders’ FOOD
worden behandeld als zijnde vertrouwelijke informatie.

 Flanders’ FOOD zal de voorafgaandelijke toestemming van de toevertrouwende partij
bekomen vooraleer zij een derde partij betrekt in de behandeling van de gevraagde dienst.
Indien nodig, of indien daar zo om verzocht wordt door de toevertrouwende partij, zal de
identiteit van de toevertrouwende partij daarbij anoniem worden gehouden.

 Als een verstrekker van diensten behoudt Flanders’ FOOD zichzelf het recht voor om
sommige of alle delen van de door haar gegeven informatie te hergebruiken ten behoeve
van elke latere partij die op haar een beroep zou doen voor een gelijkaardige of identieke
dienst. Flanders’ FOOD zal dit echter op zo’n wijze doen dat noch de identiteit van de
toevertrouwende partij, noch de vertrouwelijke informatie die Flanders’ FOOD zelf van die
toevertrouwende partij heeft ontvangen, aan die latere partij zal worden onthuld.

 Door op Flanders’ FOOD beroep te doen gaat de toevertrouwende partij expliciet akkoord
dat zij, als tegenprestatie voor Flanders’ FOOD’s bovenvermelde
vertrouwlijkheidsverplichtingen, de door Flanders’ FOOD gegeven informatie als
vertrouwelijke informatie zal behandelen en daarom zal het dit noch publiek maken, noch
meedelen aan om het even welke derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van Flanders’ FOOD.

FLANDERS’ FOOD    WETENSCHAPSSTRAAT 14A, 1040 BRUSSEL    T +32 472 85 11 00    WWW.FLANDERSFOOD.COM  

BTW BE 0878.017.175    KBC 733-0318472-51    IBAN BE75 7330 3184 7251    BIC KREDBEBB




