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Persoonlijk handelen         
Een lid van de Institution of Fire Engineers zal: 

1. alle redelijkerwijs te verwachten kennis inzetten om zorg te dragen dat vermijdbare gevaren 
voor de veiligheid en gezondheid wordt voorkomen, 

2. alle redelijkerwijs te verwachten kennis inzetten om zorg te dragen dat vermijdbare 
onomkeerbare milieuschade wordt voorkomen, 

3. zijn/haar deskundigheid en vakbekwaamheid voortdurend onderhouden, en alleen opdrachten 
uitvoeren binnen de grenzen van zijn/haar deskundigheid en vakbekwaamheid. Waar relevant 
stelt hij/zij beperkingen in zijn/haar deskundigheid aan de orde,  

4. verantwoordelijkheid accepteren voor werk onder zijn/haar toezicht uitgevoerd, 
5. alle personen respectvol en onbevooroordeeld behandelen, en hen aanmoedigen om kennis 

en ervaringen te delen, 
6. waar mogelijk tegengestelde belangen of de schijn daarvan voorkomen, en waar nodig 

betrokken partijen hierover informeren,  
7. de redelijkerwijs noodzakelijke vertrouwelijkheid in acht nemen, 
8. integer, onpartijdig en objectief handelen, en niet betrokken zijn bij enige vorm van omkoping, 
9. relevante verantwoordelijkheid en risico’s afwegen en indien nodig aansprakelijkheid 

afdoende verzekeren, 
10. de IFE informeren wanneer: 

i. hij/zij veroordeeld wordt voor een overtreding of misdrijf anders dan parkeerboetes of 
snelheidsovertredingen, 

ii. in staat van faillissement komt, of 
iii. hem/haar een relevante overtreding van deze beroepscode door enig ander lid ter 

kennis komt. 
 
Beroepsmatig handelen (annex A) 
Een lid van de Institution of Fire Engineers zal: 

1. handelen vanuit zijn/haar zorgplicht, en zich geen voordeel verschaffen ten koste van de 
opdrachtgever, 

2. geen opdracht accepteren indien hij/zij op de hoogte is of zou kunnen zijn dat een ander lid 
van de IFE voor dezelfde opdrachtgever voor dit project werkzaam is, tenzij hij/zij hiertoe door 
de opdrachtgever wordt benaderd, of het andere lid hiermee ingestemd heeft, 

3. alle zakelijke condities en te verrekenen tarieven schriftelijk, en bij voorkeur voor aanvang van 
het werk vastleggen, 

4. zijn/haar opdrachtgever informeren op het moment dat duidelijk wordt dat de opgegeven 
begroting zal worden overschreden, 

5. zorg dragen dat de opdrachtgever geïnformeerd is over de omvang van het werk dat voor de 
opgegeven begroting wordt uitgevoerd, en de mogelijke advieskosten die in de loop van het 
project kunnen ontstaan, 

6. geen kosten in rekening brengen die niet gerechtvaardigd worden door het daadwerkelijk in 
opdracht gegeven en uitgevoerde werk, 

7. geen financieel of ander voordeel hebben van, of aanbieden aan, derden, ten gevolge van 
enige overeenkomst tussen hem/haar en de opdrachtgever, tenzij met volledig medeweten en 
instemming vooraf van de opdrachtgever. 

 
Nederlandse vertaling, informatief, de originele Engelse tekst is bindend, zie 
http://www.ife.org.uk/write/MediaUploads/Documents/IFE_Code_of_Conduct.pdf. 


