Gedragscode NVAF
Aanleiding
De NVAF is een middelgrote ondernemersvereniging welke zich ten doel heeft gesteld de belangen
van de leden/aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderingsmaterieel en aanverwante
bedrijven te behartigen. Het NVAF lidmaatschap staat voor een professionele uitstraling,
betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Het bestuur van de NVAF vindt het wenselijk dat er een
gedragscode is, waaraan NVAF leden zich conformeren om invulling te geven aan de doelstelling van
de vereniging. De NVAF is de afgelopen jaren fors gegroeid.
Door het bestuur is in 2019 een commissie ingesteld om met een voorstel te komen naar de leden
voor een gedragscode, bestaande uit Ton Groeneweg (voorzitter NVAF en vertegenwoordigt Tubex
B.V.), Eelco van de Velde (penningmeester NVAF en vertegenwoordigt Bauer Funderingstechniek
B.V.), Marco Kandt (vertegenwoordigt Kandt B.V.), Bas de Lange (vertegenwoordigt Gebr. van ’t Hek
B.V.) en Jaap Estié (directeur NVAF).
In de algemene ledenvergadering van november 2019 zijn de eerste uitkomsten gepresenteerd en is
discussie gevoerd over de wenselijkheid en de reikwijdte van de eisen aan leden. Enerzijds is er de
wens een open vereniging te blijven met een zo laag mogelijke instap om als funderingsbedrijf lid te
worden, anderzijds wordt ingezien dat een minimum standaard belangrijk is. Bij dit laatste is
samengevat de opinie van een groot deel van de leden, dat er geen onredelijke eisen gesteld moeten
worden met bijhorende verplichtingen.
Gedragscode
Deze is gebaseerd op de Gedragscode die gehanteerd wordt bij FB Ned. Ten opzichte van de
gepresenteerde gedragscode tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2019 is een
bepaling opgenomen over de non commercialiteit van de activiteiten van de NVAF leden binnen de
NVAF, zijn overgangstermijnen opgenomen en is nader uitgewerkt wat de markt kan verwachten van
NVAF leden.
Alle leden van de NVAF
Openheid en vertrouwen: De vereniging hanteert de principes van openheid en vertrouwen tussen
bestuur en de leden onderling.
Actieve betrokkenheid: Leden die actief betrokken zijn bij de vereniging en meewerken aan de
verdere ontwikkeling van de vereniging vormen een essentieel onderdeel van een levendig en nuttig
netwerk.
Vertrouwelijkheid: De leden committeren zich aan de vertrouwelijkheid binnen de vereniging;
opgedane ervaringen en inzichten zijn vrij om te gebruiken ter eigen lering. De identiteit, relatie en
aard van de informatiebron blijft vertrouwelijk en wordt niet openbaar gemaakt.
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Professionaliteit: Overleg en discussies worden altijd gevoerd op een professionele en respectvolle
wijze.
Platform: De vereniging is een platform voor uitwisseling van ervaringen, ideeën en informatie.
Non-commercialiteit: De vereniging is nadrukkelijk niet bedoeld als netwerk om producten en
diensten aan elkaar aan te bieden.
Wat kan de markt verwachten van NVAF leden, bij het uitvoeren van funderingswerkzaamheden?











In bezit van VCA of gelijkwaardig;
Hanteren NVAF richtlijnen;
Toepassen algemene voorwaarden (in ieder geval essentie van aansprakelijkheidsbeperking
en verzekeringsparagrafen)
Toepassen juiste CAO (Bouw CAO, CAO Waterbouw);
Voldoen aan wet- en regelgeving eisen (bijvoorbeeld TCVT en Arbo-wet);
Werken worden uitgevoerd met gekwalificeerd en/of gecertificeerd personeel;
Al het materieel is technisch in goede staat en voldoet aan de keuringseisen;
Het bedrijf en het funderingsmaterieel is adequaat verzekerd.
Voldoen aan de eisen van de Arbocatalogus Funderingen.
Eventuele ongevallen worden gemeld bij de vereniging en vertrouwelijk behandeld om te leren
van elkaar en hiermee bestaande richtlijnen en procedures te verbeteren.

Voor de NVAF leden, die aan het bovenstaande niet voldoen of kunnen voldoen komt een
overgangsperiode om de zaken op orde te brengen. Voor het behalen van VCA of vervangende
erkende certificering komt een termijn van 2 jaar om hieraan te voldoen. Voor de overige criteria komt
een termijn van invoering van 1 jaar. De ingangsdatum van de gedragscode is 1 januari 2022.

Voor nieuw toetredende leden, na inwerking treden van de gedragscode, van de NVAF zullen
bovenstaande overgangstermijnen gehanteerd worden met ingang van de datum van het
lidmaatschap.
Toetsing hierop zal plaatsvinden door het secretariaat.
Consultatie
De consultatie heeft plaatsgevonden en de opmerkingen zijn verwerkt.
Vaststelling
De gedragscode is goedgekeurd en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 juni
2021.
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