KLAIR- Gedragscode

Deze gedragscode is bedoeld om ervoor te zorgen dat de vereniging KLAIR en haar leden zich strikt
houden aan hun verplichtingen krachtens het EU-mededingingsrecht en het mededingingsrecht van
de lidstaten. Deze regels verbieden elke overeenkomst tussen ondernemingen, een besluit van de
verenigingen van bedrijven of een onderling afgestemde feitelijke gedragingen, die ertoe strekken of
ten gevolge hebben dat onderlinge concurrentie wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Overtreding
van de mededingingsregels, streng gesanctioneerd door de bevoegde autoriteiten, kan leiden tot
hoge boetes tegen de leden van een vereniging, maar ook tegen de vereniging zelf.
KLAIR en haar leden moeten zich inzetten voor het waarborgen van de hoogste normen van
conformering aan het mededingingsrecht binnen de vereniging. KLAIR zal nauwgezet toezien op de
verenigingsactiviteiten om schendingen van het mededingingsrecht te voorkomen. Zij zal gebruik
maken van alle middelen die nodig zijn om mogelijke inbreuken op de wetgeving te voorkomen en
eventuele handelingen of feiten die aanleiding kunnen geven tot concurrentiebeperking te beperken.
In geval van twijfel, zal KLAIR de actie schorsen zolang de status van de naleving niet is onderzocht
door een externe jurist.
Daarom verklaart het ondergetekende KLAIR lid zich strikt te houden aan de volgende regels:
• KLAIR leden zullen concurrentie onderling niet beperken door middel van overeenkomsten,
besluiten of gedragingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat concurrentie wordt
verhinderd, beperkt of vervalst;
• KLAIR leden zullen geen gevoelige informatie uitwisselen of deelnemen aan gesprekken die kunnen
leiden tot de coördinatie van hun concurrentiegedrag, of beperking en in het bijzonder, geen
informatie delen over prijzen (inclusief de elementen in verband met prijzen zoals kosten, kortingen,
promotionele activiteiten en commerciële voorwaarden), offertes, productie, strategische
investeringen, business plannen, marketingplannen enz.;
• Als een deelnemer aan een vergadering van oordeel is dat de discussies binnen de vereniging de
neiging hebben om af te wijken en kunnen leiden tot een potentieel anticoncurrentie onderwerp, zal
de discussie onmiddellijk worden geschorst totdat het advies van de juridisch adviseur is
ingewonnen;
• KLAIR leden zullen onafhankelijk offertes uitbrengen en inschrijven op aanbestedingen zonder
enige overeenkomst, regeling of uitwisseling van informatie aangaande deze offerte onderling, tenzij
er sprake is van een onderaannemer overeenkomst of een aanbieding in combinatie en zolang dit
niet in strijd is met het EU mededingingsrecht.
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• KLAIR leden worden geacht zich te houden aan het huishoudelijk reglement en de statuten van de
vereniging. Overtreding hiervan zal door het bestuur of, indien de ledenvergadering daartoe besluit,
een commissie worden beoordeelt en kan gevolgen hebben voor de voortzetting van het
lidmaatschap;
• KLAIR leden worden geacht niet eensgezind commerciële rivalen of concurrenten te boycotten;
• KLAIR leden zullen onderling geen overeenkomsten aangaan of afspraken maken met betrekking
tot capaciteit, leveringen, technische ontwikkelingen, investeringen of het gebruik van een bepaalde
technologie of grondstoffen, die in strijd zijn met het EU Mededingingsrecht;
• KLAIR stuurt de agenda van de vergaderingen op voorhand uit. Notulen van de vergaderingen
worden binnen 48 uur verstrekt;
• KLAIR verstrekt in geen geval bindende aanbevelingen , waar leden zich verplicht aan moeten
houden. Elk lid moet eenzijdig beslissen of hij al dan niet de aanbeveling volgt;
De bovenstaande lijst van restrictieve praktijken is niet limitatief en is onderhevig aan de evolutie van
het mededingingsrecht. De bovenstaande regels gelden voor alle door KLAIR georganiseerde
vergaderingen en bijeenkomsten.
Indien KLAIR leden deze KLAIR-Gedragscode overtreden kan het bestuur ter rechtvaardiging het
betreffende lid royeren als lid van de vereniging. Elk verzoek om verduidelijking van deze regels dient
te worden gericht aan het bestuur.
Elk lid en nieuw te benoemen lid verklaart daarom het volgende:
"Tijdens alle bijeenkomsten van KLAIR, zal ondergetekende zich houden aan de KLAIR-gedragscode
met betrekking tot naleving van de mededingingswetgeving. Als blijkt dat tijdens de vergadering,
discussies afwijken van het hierboven genoemde beleid, zal ondergetekende de voorzitter verzoeken
de vergadering te stoppen. "

Lunteren,

Voor akkoord,
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