
  
 
 

European Lighting Expert - Gedragscode   1 
Vertaling NL: 1 juni 2021 

 European Lighting Expert 
 Gedragscode 

§ 1 Toepassing 

De persoon die geregistreerd staat als European Lighting Expert (ELE) moet deze gedragscode 

volledig naleven. 

§ 2 Correct gedrag 

Als correct gedrag voor een als ELE geregistreerd persoon wordt gezien, als deze zijn taken en 

werkzaamheden met correctheid, ambitie en zorg uitoefent, als adviseur, planner, installateur of 

eindgebruiker van een lichttechnische installatie. De uitvoering is in overeenstemming met de 

geldende regelgeving, richtlijnen en  conform de huidige stand van de techniek.  

§ 3 Geen correct gedrag 

Gedrag bij de cliënt, gedrag ten opzichte van andere mensen of elk ander gedrag dat de reputatie 

van de als ELE geregistreerde personen kan schaden of daarmee de gemeenschappelijke 

belangen van de ELE schaadt, is in strijd met professionele gedragsregels.  

§ 4 Correct gedrag tijdens het zaken doen 

De als ELE geregistreerd persoon gedraagt zich correct in het zaken doen, indien deze: 

• alleen correcte en geen afwijkende informatie verstrekt met betrekking tot de eigen 

geschiktheid; 

• zich allen bekend maakt als ELE, indien alle eisen voor de registratie als ELE volledig vervuld 

zijn (inclusief actualisatie ELE titel en (her)registratie); 

• alle wettelijke bepalingen in het bijzonder die van veiligheid werknemers, elektrotechniek en 

lichttechniek zoals de regelingen van de techniek volledig naleeft; 

• de opdrachtgever niet benadeeld en niet eenzijdig het beroepsrisico op grove wijze naar de 

opdrachtgever doorspeelt; 

• in het kader van een beoordeling als deskundige de uitkomsten en analyses naar het beste 

weten en geloof onpartijdig en naar de correcte regels van de techniek toepast; 

• geen prijsafspraken doet met derden en/of andere aanbieders; 

• geen offertes afgeeft, welke zo uitkomen, dat de opdrachtgever over de prijs-

kwaliteitsverhouding onjuist wordt geïnformeerd; 

• dat de wettelijke bepalingen inzake voorkoming van loon- en sociaaldumping worden 

gerespecteerd, alsmede de collectieve en arbeidsrechtelijke voorschriften; 

• alleen complete en correcte bestek gegevens vervaardigd worden, welke geen nadelen of 

lasten voor de opdrachtgevers of sub-opdrachtgevers opleveren; 

• geen werkzaamheden uitvoert met bewuste misachting van de goede basis van een zakelijk 

en verantwoordelijk onderneming of zonder zakelijk gerechtvaardigde redenen onder de 

kostprijs van de ondernemer uitbrengt. 
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§ 5 Geheimhouding 

De als ELE geregistreerde persoon is verplicht, over alle in het kader van de onderneming uit te 

oefenen werkzaamheden, geheimhouding te waarborgen. Indien de ELE geregistreerde personen 

in loondienst heeft, geldt de geheimhouding ook voor hen. De geheimhouding is niet van 

toepassing voor civiel- en strafgerechten of overheidsinstanties.  

 

§ 6 Bijhouden kennis 

De als ELE geregistreerde persoon is verplicht zijn/haar vakkennis steeds op de laatste stand van 

techniek, normen en wet- en regelgeving te houden en de uitoefening van zijn/haar beroep 

hierop uit te voeren. 

 


