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GEDRAGSCODE
A.L.IM. - Digital Consultants garandeert aan alle leden bijstand en ondersteuning in de uitoefening
van het professionalisme gericht op de economische digitale evolutie, en biedt een reële en
doeltreffende vakbondsvertegenwoordiging ten voordele van de operatoren van de digitale wereld,
met het oog op de internationale erkenning van een nieuw beroep, dat van de Digital Consultant.
Art. 1 - Toepassingsgebied
De regels van de gedragscode gelden voor alle leden bij de uitoefening van hun
beroepsactiviteiten en in hun betrekkingen met elkaar, met hun cliënten en met derden.
Art. 2 - Tuchtrechtelijke en regelgevende bevoegdheden
In geval van overtreding van de gedragsregels zal het lid aan disciplinaire maatregelen worden
onderworpen op initiatief van de Voorzitter en de Raad van Bestuur, die de Raad van Garanten
van de A.L.IM. daarvan in kennis zullen stellen. Deze brengt de nationale raad van toezicht van
A.L.IM. op de hoogte, die, na de nodige evaluaties te hebben verricht, de passende maatregelen
neemt.
Art. 3 - Plichten van eerbaarheid, waardigheid en fatsoen
Het lid baseert zijn gedrag op de eerbiediging van de plichten van eerbaarheid, waardigheid en
fatsoen.
Het lid geeft een duidelijk voorbeeld van rechtschapenheid en van goed burgerlijk en moreel
gedrag, ook buiten de uitoefening van het beroep, teneinde de goede naam van de
beroepscategorie en van de Vereniging hoog te houden.
Leden die zich schuldig maken aan wangedrag jegens andere leden, worden aan een
tuchtprocedure onderworpen.
Het lid mag door zijn activiteit niet opzettelijk bijdragen tot het plegen van strafbare feiten of
onwettige handelingen.
Art. 4 - Plichten tot loyaliteit, trouw en billijkheid
De geassocieerde moet zijn/haar beroepsactiviteit loyaal en billijk uitoefenen.
Er is sprake van een tuchtrechtelijke inbreuk indien een vennoot handelingen verricht die strijdig
zijn met de belangen van zijn of haar cliënt of van het beroep en die het imago van een andere
vennoot of van de Orde zelf kunnen schaden.
Art. 5 - Plicht tot zorgvuldigheid
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De geassocieerde moet zijn professionele taken met de grootste toewijding uitvoeren.
Art. 6 - Geheimhoudingsplicht
Het is de fundamentele plicht van de geassocieerde deelneming om de vertrouwelijkheid in acht te
nemen van de uitgevoerde activiteit en van alle informatie die hij/zij in de uitoefening van zijn/haar
functie heeft ontvangen.
De Geassocieerde Deelnemer is verplicht de eerbiediging van het beroepsgeheim te waarborgen
door zijn medewerkers, zelfs indien deze occasioneel zijn, en door zijn eigen werknemers.
Art. 7 - Bevoegdheidsplicht
De geassocieerde is verplicht geen opdrachten te aanvaarden die hij/zij niet met voldoende
bekwaamheid en organisatie van middelen en mensen kan uitvoeren.
De aanvaarding van een bepaalde beroepsopdracht impliceert de bekwaamheid van de Associate
om deze uit te voeren. In geval van moeilijkheden moet de Associate zijn cliënt daarvan in kennis
stellen, zodat deze kan overwegen hem door een andere beroepsbeoefenaar te vervangen.
Art. 8 - Verplichting tot professionele bijwerking
Het lid heeft de plicht zich voortdurend op zijn beroep voor te bereiden, zijn kennis op peil te
houden en uit te breiden, met name ten aanzien van de sectoren waarin hij zijn werkzaamheden
uitoefent.
Het lid dient op de hoogte te blijven van de geldende wetgeving en zich te houden aan de door de
Vereniging goedgekeurde voorschriften inzake opleidingspunten.
Art. 9 - Verbod op het gebruik van ongepaste en aanstootgevende uitdrukkingen
Onverminderd de civielrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen, vermijdt het lid zich ongepast en
beledigend uit te laten tegenover andere leden en/of derden buiten de Vereniging, binnen het
kader van de door het beroep voorziene activiteiten.
Art. 10 - Informatie over de beroepsuitoefening
De geassocieerde deelgenoot mag informatie geven over zijn beroepsactiviteit, naar juistheid en
waarheid, met eerbiediging van de waardigheid en het decorum van het beroep en van de
geheimhoudingsplicht.
Wat de middelen tot informatieverstrekking betreft, zijn abnormale middelen die strijdig zijn met de
professionele waardigheid, verboden.
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Wat de inhoud van de informatie betreft, is de openbaarmaking van gegevens over cliënten en
derden verboden overeenkomstig EU-verordening 679/2016.

