VMx Gedragscode – Deontologische code
Als lid van VMx verbind ik me er toe alle artikelen van deze gedragscode na te leven.
Artikel 1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Milieucoördinator:
Als spilfiguur inzake integrale milieuzorg levert de milieucoördinator een bijdrage aan het
algemeen belang. Hij zal bij de uitoefening van zijn taak oog hebben voor alle relevante
aspecten van milieu, of die nu wettelijk geregeld (bv. beleidsdoelstellingen) zijn dan wel als
maatschappelijk relevant ervaren worden (bv. internationale issues). Waar mogelijk en
wenselijk zal hij zijn kennis en expertise (mee)delen met het oog op het realiseren van
dergelijke maatschappelijke doelstellingen waarbij ecologische, sociale en economische
aspecten in rekening gebracht worden.
MER-deskundige:
De erkend MER-deskundige is verantwoordelijk voor het uitwerken van één of meerdere
onderdelen van een milieueffectrapport. Milieueffectrapportage is een onderzoek naar de
mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen,
beleidsvoornemens of programma's). Het MER wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen
worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium
worden ingeschat en opgevangen. Als deskundige inzake één of meerdere disciplines (mens,
fauna en flora, bodem, water, lucht, licht, geluid en trillingen, klimaat, landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie) levert de MER-deskundige een bijdrage aan het algemeen belang.
Artikel 2. Verantwoordelijkheid tov de exploitant
Milieucoördinator:
In relatie tot de exploitant neemt de milieucoördinator zijn verantwoordelijkheid op om
enerzijds de groei en de continuïteit, maar ook de duurzaamheid van het bedrijf mee te helpen
realiseren door onder meer correcte informatie en adviezen te geven inzake alle mogelijke
milieu-aspecten waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt of kan worden (bv. inzake BBT). Hij
zal hierbij niet alleen een ad hoc adviserende rol innemen, maar ook pro-actief te werk gaan.
Het is cruciaal voor de milieucoördinator te kunnen aantonen dat zijn functie, los van enige
wettelijke context, als permanente adviseur inzake milieuzorg binnen het bedrijf een directe
en tegelijk duurzame meerwaarde inhoudt voor het bedrijf.
MER-deskundige:
In relatie tot de exploitant neemt de MER-deskundige zijn verantwoordelijkheid op om bij een
bepaald plan of project de milieueffecten correct in kaart te brengen. Dit dient op een
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deskundige en overzichtelijke wijze te gebeuren. De voorgestelde maatregelen dienen
realitisch en uitvoerbaar te zijn.
Artikel 3. Integriteit
De milieucoördinator/MER-deskundige verklaart zijn functie in alle objectiviteit en
onafhankelijkheid uit te oefenen, en dit onder de volgende voorwaarden:
 hij verklaart te beschikken over de nodige beroepsbekwaamheid (diploma’s, opleiding) en
de nodige relevante ervaring voor het uitvoeren van de hem toevertrouwde opdrachten
 hij houdt zijn kennis actueel door permanente vorming (bv. volgen van opleidingen)
 hij streeft naar openheid inzake gebruikte methodologie of informatie en zal in die zin
optreden als een goede huisvader voor het bedrijf
 hij onthoudt zich van opdrachten die buiten de scope van zijn kennis en expertise vallen
 hij laat zich niet in met belangenvermenging of andere vormen van unfair play
 hij zal geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met de waardigheid van de
functie
 hij tracht het voorzorgsbeginsel juist toe te passen
 hij respecteert zijn opdrachtgevers, collega’s en anderen en is bereid tot het geven van
verantwoording over zijn handelen
Artikel 4. Dagelijkse praktijk
De milieucoördinator/MER-deskundige verklaart voor de dagelijkse uitoefening van zijn functie
duidelijke afspraken (bv. onder de vorm van een protocol op een geschreven overeenkomst)
te maken met zijn opdrachtgever/werkgever over enerzijds de scope van de activiteiten van de
milieucoördinator en anderzijds de modaliteiten en middelen die de exploitant ter beschikking
stelt van de milieucoördinator.
In functie van de concrete situatie kan het takenpakket van de milieucoördinator verder
verfijnd worden aan de hand van infofiches en checklists die VMx onder de vorm van
aanbevelingen ter beschikking stelt van haar leden.
Artikel 5. Naleving van de gedragscode
De milieucoördinator/MER-deskundige verbindt er zich toe om klachten tegen hem op een
snelle, duidelijke en oplossingsgerichte manier te behandelen. In geval van misbruik van de
gedragscode kan melding gemaakt worden bij de VMx Klachtencommissie (code@VMx.be).
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