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Gedragscode participatie met commercieel oogmerk 
 
Inleiding 
Het NGFG organiseert bijeenkomsten in diverse vormen, zoals symposia en ledenvergaderingen. 
Deze zijn openbaar, zij het dat bezoekers die geen contributie bijdragen een entreeprijs dienen te 
betalen. Representanten van bedrijven, die hun producten of diensten onder de aandacht willen 
brengen van de bezoekers van bijeenkomsten, zijn van harte welkom, omdat hun aanwezigheid 
mogelijk bijdraagt aan de realisatie van de doelen van het NGFG. Bezoekers van de 
bijeenkomsten zijn dikwijls immers op zoek naar concrete hulp bij uitoefening van hun functie. 
 
De betrokkenheid van deze representanten bij het NGFG en het doel van hun aanwezigheid heeft 
echter veelal een ander karakter dan dat van de leden en de overige bezoekers. Aanwezigheid 
betekent bovendien geenszins dat het NGFG een oordeel heeft over de activiteiten van deze 
representanten dan wel de producten of diensten van hun bedrijven. Het NGFG stelt in verband 
daarmee bepaalde eisen aan deze representanten, die in het belang zijn van alle betrokken 
partijen. De eisen zijn vastgelegd in deze gedragscode. Bekendmaking van de gedragscode vindt 
plaats door opname van (een hyperlink naar) de tekst van de code bij elke uitnodiging voor een 
bijeenkomst. 
 
Artikel 1. Onderschrijven gedragscode 
Bezoekers van bijeenkomsten van het NGFG, die (mede) aanwezig zijn om producten of diensten 
onder de aandacht te brengen van de overige bezoekers en/of om klanten te werven voor 
producten of dienstverlening (verder aan te duiden als commercieel representanten), hebben 
uitsluitend toegang tot de bijeenkomst van het NGFG onder voorwaarde dat zij en het bedrijf dat 
zij vertegenwoordigen deze gedragscode naleven, en de daarin gestelde voorwaarden 
accepteren. 
 
Artikel 2. Bekendmaking 

1 Commercieel representanten maken zich voorafgaand aan de opening van een 
bijeenkomst bekend aan een bestuurslid van het NGFG. 

2 Door of namens het bestuur zal een zichtbaar te dragen badge met opdruk “commercieel 
representant” worden uitgereikt en zo nodig nadere richtlijnen verstrekt. Het is natuurlijk 
toegestaan een badge van het eigen bedrijf te dragen naast de uitgereikte badge. 

3 Bij de opening van de bijeenkomst zal de dagvoorzitter de aanwezigheid van commercieel 
representanten in algemene zin bekendmaken. 

 
Artikel 3. Entreegeld 
Ook commercieel representanten betalen het vastgestelde entreegeld voor een bijeenkomst, 
tenzij zij zich ruim tevoren als (contributiebetalend) belangstellende bij het NGFG hebben 
aangemeld. 
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Artikel 4. Algemene opstelling 
Commercieel representanten zullen tijdens en buiten bijeenkomsten voorkomen dat zij, of het 
bedrijf dat zij vertegenwoordigen, door uitingen, houding of gedrag 

1 het Genootschap op onredelijke wijze benadelen, 
2 dan wel handelen in strijd met de eer en waardigheid van het Genootschap of 
3 afbreuk doen aan de goede naam van het beroep van functionaris voor de 

gegevensbescherming en/of van het Genootschap. 
 
Artikel 5. Opstelling tijdens de bijeenkomsten 

1 Tijdens toespraken, presentaties en discussies stellen commercieel representanten zich 
terughoudend op in houding en woord. Zij zullen dan geen commercieel getinte bijdragen 
leveren of acquisitieondersteunende opmerkingen plaatsen. 

2 Tijdens pauzes staat het commercieel representanten natuurlijk vrij contact te zoeken 
met de overige bezoekers en acquisitie te plegen, mits zij zich kenbaar (blijven) maken als 
commercieel representant, mede middels de uitgereikte badge. Hun activiteiten mogen 
uiteraard worden ondersteund door het plaatsen van documentatie en/of materiaal op 
een daarvoor door het bestuur beschikbaar gestelde locatie/tafel. 

 
Artikel 6. Acquisitie en uitingen 
Commercieel representanten en het bedrijf dat zij vertegenwoordigen zullen in hun (mondelinge 
en schriftelijke) commerciële uitingen naar bezoekers of derden, al dan niet tijdens de 
bijeenkomst gedaan, niet verwijzen naar het NGFG of een van de bijeenkomsten van het NGFG, 
waardoor de suggestie zou kunnen worden gewekt dat het NGFG en/of de bezoekers van een 
bijeenkomst van het NGFG een bepaald oordeel hebben over de activiteiten, producten of 
diensten van het bedrijf of haar representant, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming 
van het bestuur van het NGFG. 
 
Artikel 7. Sancties 
Commercieel representanten en het bedrijf dat zij vertegenwoordigen accepteren dat het niet 
naleven van deze gedragscode leidt tot een of meer van de volgende sancties: 

1 In eerste instantie zal een commercieel representant aangesproken worden op het niet 
naleven. 

2 Mocht dit tijdens een bijeenkomst niet tot de gewenste verandering leiden, zulks ter 
beoordeling van de aanwezige bestuursleden, dan volgt verwijdering uit de bijeenkomst. 

3 Indien een afwijking van de gedragscode door een commercieel representant van zodanig 
ernstige aard is, dat het Genootschap op onredelijke wijze benadeeld wordt, dan wel dat 
door hem/haar is gehandeld in strijd met de eer en waardigheid van het Genootschap of 
afbreuk is gedaan aan de goede naam van het beroep van functionaris voor de 
gegevensbescherming en/of van het Genootschap, dan kan het bestuur besluiten deze 
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commercieel representant uit te sluiten van deelneming aan verdere bijeenkomsten van 
het NGFG en ertoe overgaan deze uitsluiting te publiceren op de website van het NGFG. 
Het bestuur kan daar ook toe besluiten wanneer het een meer dan eenmaal herhaalde en 
zeer hinderlijke afwijking van de gedragscode betreft, of een afwijking door dezelfde 
persoon of door een representant van hetzelfde bedrijf tegen wie of welk reeds eerder 
een van de sancties als bedoeld in dit artikel is opgelegd. 

4 Indien in naar het oordeel van het bestuur van het NGFG in strijd is gehandeld met artikel 
6 van deze gedragscode, kan afhankelijk van de mate waarin het NGFG daarvan nadeel 
kan ondervinden of heeft ondervonden, het bestuur besluiten haar gemotiveerde oordeel 
terzake te publiceren op de website van het NGFG, dan wel in een vorm waarin naar 
verwachting degenen die van de in artikel 6 bedoelde uiting kennis hebben genomen zo 
veel mogelijk zullen worden bereikt. 

5 De in lid 3 en 4 genoemde sancties zullen indien van toepassing ook tegen het bedrijf van 
de commercieel representant genomen worden, indien het bedrijf niet aannemelijk kan 
maken dat het niet naleven van de gedragscode een persoonsgebonden incident was, 
waartegen ook het bedrijf zelf heeft opgetreden. 

 

 


