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Gedragscode NVR  
 
Considerans 
De leden van de NVR  werken zoals het een goed rentmeester betaamt. Dit houdt 
in dat zij  aan onderstaande gedragsregels zijn gehouden. De gebondenheid aan 
deze gedragsregels wordt bevestigd met de bij de aanvaarding van het gewoon 
lidmaatschap afgelegde eed of belofte: 
 
“Ik zweer (beloof) dat ik mijn werkzaamheden als rentmeester te goeder trouw en 
naar mijn beste kennis en wetenschap zal verrichten en mij zal houden aan de 
wetten en de bepalingen van statuten en reglementen van de Rentmeesterskamer, 
en dat ik niets zal doen of nalaten, waardoor de eer van de stand der rentmeesters 
zou kunnen worden geschaad. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (dat beloof ik.)” 
 
 
 

1. De Rentmeester NVR: 

 is deskundig, integer en onafhankelijk, 

 verricht de werkzaamheden te goeder trouw, voortvarend, zorgvuldig en 
transparant, 

 streeft naar objectieve oordeelsvorming,  

 handelt betamelijk en met oog op de toekomst. 
 

2. De belangen van de opdrachtgever, niet enig eigenbelang, zijn bepalend 
voor de wijze waarop de Rentmeester NVR de werkzaamheden verricht. De 
Rentmeester NVR voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. 

 
3. Het is de Rentmeester NVR niet toegestaan een opdracht aan te nemen 

waarvan deze weet of moet weten dat deze de opdracht niet onafhankelijk 
kan uitvoeren, terwijl deze onafhankelijkheid wel geboden is.  Dit houdt 
mede in dat de Rentmeester NVR zich verschoont als een onafhankelijk 
oordeel wordt gevraagd in een zaak waarin de Rentmeester NVR een 
oordeel reeds aan één van de belanghebbenden heeft gegeven. 

 
4. De Rentmeester NVR zal, indien diens kennis met betrekking tot onderdelen 

van een opdracht tekortschiet, de opdrachtgever tijdig daarvan op de hoogte 
stellen.  
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5. Boven een overeengekomen honorering of overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden zal de Rentmeester NVR in verband met de 
taakvervulling van een ander dan de opdrachtgever, geen giften, kortingen 
of andere voordelen bedingen of aanvaarden. 

 
6. De Rentmeester NVR treft maatregelen die erop gericht zijn dat de 

toevertrouwde middelen van derden zijn afgescheiden van het eigen 
vermogen of dat van het bedrijf (derdenrekening), althans dat deze 
zodanige maatregelen treft dat er voor de crediteur voldoende waarborgen 
zijn voor de uitbetalingen van diens tegoeden. 
 

  
7. De Rentmeester NVR draagt verantwoordelijkheid voor verrichtingen die 

diens medewerkers rechtens dan wel feitelijk in diens naam uitvoeren, ook 
als die medewerkers zelf geen Rentmeester NVR zijn. Dat geldt eveneens 
indien de verrichtingen worden uitgevoerd door een rechtspersoon waaraan 
de Rentmeester NVR leiding geeft en/of waarvan deze bestuurder is. 

 
8. De Rentmeester NVR, dan wel diens werkgever, dient zich voldoende tegen 

beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren, tenzij de Rentmeester 
NVR in dienst is van een overheid. 

 
9. De Rentmeester NVR is verplicht tot geheimhouding van gegevens of 

inlichtingen waarvan deze het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs 
moet vermoeden, tenzij deze krachtens de wet tot verstrekking van de 
gegevens of inlichtingen verplicht is. 

 
10. De Rentmeester NVR handelt in de taakvervulling niet in strijd met de wet. 

 
11. De Rentmeester NVR uit zich niet onnodig in negatieve zin over een collega 

of over een door een collega verleende dienst. 
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