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Zoals in onze Zakelijke Gedragscode 
vermeld staat, is CEVA sterk begaan 
met vrij ondernemerschap en 
eerlijke concurrentie. Als wereldwijd 
toevoerketenbedrijf zweert CEVA dan ook 
bij de vrije handel. Heel wat landen en 
rechtsgebieden waar de onderneming 
zaken doet, hebben antitrust- of 
concurrentiewetten ter bevordering van 
een vrije, gezonde en concurrentiële markt 
in het voordeel van de consumenten en 
de concurrentie. Concurrentieregulatoren 
hebben de bevoegdheid om aanzienlijke 
boetes op te leggen aan bedrijven 
die de concurrentieregels overtreden. 
Bedrijven kunnen worden veroordeeld 
tot schadevergoedingen en in sommige 
landen is een overtreding van de 
antitrustregels zelfs een misdrijf. 
In dat geval riskeren werknemers 
gevangenisstraffen.
 
Om al deze redenen wil de onderneming 

concurreren op een wettige, eerlijke 
en ethische manier, en wil ze volledig 
voldoen aan alle geldende antitrust- en 
concurrentiewetten. We willen alleen 
concurreren en zakendoen op basis van 
verdienste en een open concurrentie, en 
door onze klanten een superieure service 
aan te bieden. Omdat schijn er wel degelijk 
toe doet, hoort ieder van ons elk gedrag 
te vermijden dat ogenschijnlijk het beleid 
en de procedures van de onderneming 
inzake antitrust- en concurrentiewetgeving 
met voeten treedt. Dit beleid en de 
antitrustopleiding van CEVA maken u 
duidelijk hoe u dat moet doen.

Dit beleid is van toepassing op alle 
werknemers van CEVA over de hele wereld, 
net als op alle ondernemingen en personen 
die werken voor of namens CEVA.

Doel en toepassing
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Gedrag onder concurrenten
Antitrust- en 
concurrentiewetten verbieden 
bepaalde soorten akkoorden 
en bepaald gedrag onder 
concurrenten. Dit onderdeel 
van het beleid belicht een 
aantal van de belangrijkste 
regels die u moet onthouden 
als u met concurrenten 
omgaat.

Afspraken met concurrenten 
(prijsafspraken, opdeling van de markt 

en toewijzing van klanten)

Het allerbelangrijkste wat 
CEVA op een onafhankelijke 
manier moet doen, is zijn 

prijzen vastleggen. Het klassieke 
voorbeeld van een onwettige 
activiteit onder concurrenten 
zijn formele of informele 
afspraken om prijzen “op 
elkaar af te stemmen” of te 
“stabiliseren”. Het gaat hierbij 
met andere woorden om 
concurrenten die afspraken 
maken over de prijzen die ze 

zullen aanrekenen in 
plaats van dat ze zelf 
hun eigen prijzen op 
een onafhankelijke 
manier bepalen. 
Prijsafspraken halen 

de concurrentie onderuit 
en zijn schadelijk voor de 
klanten. Concurrentiewetten 
verbieden niet alleen zulke 

prijsafspraken, maar ook 
afspraken tussen concurrenten 
over verkoopvoorwaarden die 
een invloed kunnen hebben 
op de prijzen. Denk maar aan 
kortingen, kredietvoorwaarden, 
de timing of aankondiging van 
prijsveranderingen, het gebruik 
van prijsformules of -schalen, en 
andere vergelijkbare ingrepen. 

Daarom bepalen we alle 
prijzen en toeslagen op 
een onafhankelijke manier, 
gebaseerd op onze eigen 
analyses, de opmerkingen 
van klanten en publiekelijk 
beschikbare informatie. We 
bespreken geen prijzen, offertes, 
winsten, de toewijzing van 

klanten of gebieden, of andere 
verkoopvoorwaarden met 
concurrenten. Bovendien zullen 
we hierover nooit met een 
concurrent een overeenkomst 
afsluiten, formeel of informeel.  

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Gedrag onder concurrenten
We zullen geen informatie 
uitwisselen met concurrenten 
over gevoelige onderwerpen 
zoals vergoedingen, commissies, 
kosten, toeslagen, offertes of 
voorwaarden enz. Evenmin 
zullen we afspraken maken met 
concurrenten om de capaciteit 
te beperken of markten of 
activiteiten op te splitsen. 
We zullen nooit afspraken 
maken met concurrenten (of 
hen daaromtrent benaderen) 
om toeslagen, belastingen of 
andere kosten aan te rekenen, 
door te geven of te verhogen, 
met inbegrip van deze die de 
overheidsrichtlijnen opleggen. 
(In bepaalde omstandigheden 
is het wel toegestaan om met 

concurrenten te bespreken 
hoe ondernemingen 
moeten voldoen aan de 
technische vereisten die de 
overheidsrichtlijnen opleggen. 
Maar alleen indien dit vooraf is 
goedgekeurd door de juridische 
dienst.) We moeten allemaal 
de processen ter bepaling van 
prijzen en toeslagen volgen zoals 
bepaald in de CEVA Business 
Rules.

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/PINCS.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/PINCS.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/PINCS.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
Er is een nieuwe regelgeving van toepassing op onze sector die enkele vereisten met zich meebrengt: de invoering van een 
operationeel proces, de toepassing van een nieuw systeem en overleg met onze leveranciers (transporteurs) om aan de regels te 
voldoen. Dit resulteert in bijkomende kosten. De onderneming moet beslissen of ze deze kosten zal doorrekenen aan de klanten 
via een nieuwe toeslag. En zo ja, tegen welke prijs: volledig doorgerekend of aangekondigd als een prijsstijging met “x”? In deze 
context beginnen een aantal van onze concurrenten e-mails naar elkaar te sturen (met u in copy) om te achterhalen wat de 
anderen van plan zijn en om de dingen enigszins in goede banen te leiden. Zo willen ze voorkomen dat de markt verstoord raakt. 
Is dit een overtreding? Hoe moet u reageren?

Antwoord q
Informatie over prijzen uitwisselen onder concurrenten is een overtreding van de antitrust- en concurrentiewetten. CEVA wordt 
verondersteld om eenzijdig zijn prijzen te bepalen, met inbegrip van alle geldende vergoedingen en toeslagen. Deze keuze moet 
gebaseerd zijn op zijn eigen kostenstructuur en zijn eigen beslissingen om bijkomende kosten al dan niet door te rekenen. Wat u in 
dit geval hoort te doen, is contact opnemen met de afdeling Compliance & Ethics voor advies over hoe u moet reageren op dergelijke 
e-mails. Bovendien moet u de CEVA Business Rules (7.2) volgen over hoe een nieuwe toeslag wordt ingesteld.

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Net als voor elke onderneming 
is het voor CEVA van het 
grootste belang om informatie 
te verzamelen over de 
concurrentie. Zo kunnen 
we de juiste strategische 
beslissingen nemen en er ons 
van vergewissen dat we een 
concurrentiële positie innemen 
op de markt. Maar dat kunnen 
we alleen doen als we de regels 
naleven. Volgens het beleid 
van CEVA mag u geen prijzen, 

offertes, prijslijsten of andere 
gevoelige informatie versturen 
naar of ontvangen van een 
concurrent. Rechtstreeks of 
onrechtstreeks. Schriftelijk of 
mondeling. 

Informatie over prijzen en 
toeslagen van concurrenten en 
over andere aangelegenheden 
met betrekking tot 
‘marktinformatie’ mag u 
alleen inwinnen van: (A) 

publieke bronnen 
en (B) klanten 
(in bepaalde 
omstandigheden). 
U mag deze 
informatie 
nooit halen uit 
gesprekken of 
andere vormen 
van communicatie 
met concurrenten. 
Zo mag u bijvoorbeeld alle 
informatie gebruiken die 
publiekelijk beschikbaar is 
(sectorstudies, vakbladen, 
marktpublicaties, reclame 
van concurrenten enz.). (CEVA 
mag niet meewerken aan de 
creatie van dergelijke studies 
of gegevens aanleveren 
voor deze studies zonder de 
voorafgaande goedkeuring van 
de juridische dienst). Een klant 

mag u dit soort informatie 
bezorgen voor zijn eigen 
voordeel, bijvoorbeeld om u tot 
een lagere prijs aan te zetten 
(maar u mag deze informatie 
niet zelf vragen of ze via een 
klant aan een concurrent 
bezorgen). 

Informatie 
verzamelen  
(over concurrenten) 

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Het is verstandig om de datum 
en de bron van de informatie 
die u hebt gebruikt, te 
documenteren. Zo kan er later 
geen twijfel over ontstaan 
of u wel de juiste beslissing 
hebt genomen. Verzorg ook 
uw taalgebruik (schrijf geen 
erbarmelijke e-mails, en 
gebruik geen vage taal of 
overdrijvingen). Anders wekt 
u alleen maar de indruk dat u 
iets verkeerds doet, ook al is 
dat niet zo. 

In elk geval ligt informatie 
verzamelen over concurrenten, 
ook al is dat toevallig gebeurd, 
zeer gevoelig en kan dit 

een overtreding inhouden. 
Bevindt u zich in een dergelijke 
situatie? Neem dan contact 
op met Compliance & Ethics 
voor verdere instructies. In 
die omstandigheden waarin 
een concurrent ook een 
klant is of de leverancier van 
de onderneming, moeten 
de prijzen die worden 
aangerekend aan of door de 
onderneming en die betrekking 
hebben op die specifieke 
relatie, worden besproken en 
overeengekomen. U moet wel 
de uitwisseling en het gebruik 
van dergelijke informatie 
beperken tot wat nodig is 
voor die specifieke relatie. U 

mag dus niet 
meer informatie 
uitwisselen dan 
strikt noodzakelijk.

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
Een van uw collega’s was vroeger aan de slag bij een van onze concurrenten. Op een dag krijgt u een e-mail met daarin een 
document van die concurrent. Uw collega vertelt in de e-mail dat hij het document heeft meegenomen toen hij wegging bij 
de concurrent en dat het waardevolle informatie kan bevatten over het project waarmee u bezig bent. Mag u deze informatie 
gebruiken?

Antwoord q
Neen, hij had dit document niet mogen meenemen naar onze onderneming. U mag deze informatie niet gebruiken en u moet 
onmiddellijk contact opnemen met de afdeling Compliance & Ethics. Zo kunnen we deze informatie in quarantaine plaatsen, en ervoor 
zorgen dat onze beslissing correct verloopt en niet gebaseerd is op ongeschikte informatie.

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Manipulatie van offertes (bid rigging)
Nog een verbod dat de antitrustwetten 
opleggen aan concurrenten, is de 
manipulatie van offertes – ook wel 
‘bid rigging’ genoemd. Bid rigging 
is een systeem waarbij concurrenten 
samenwerken wanneer ze offertes 
indienen bij een klant, zonder dat de klant 
daarvan op de hoogte is en dat goedkeurt. 
De bedoeling is om een contract voor 
goederen of diensten binnen te halen 
tegen een vooraf bepaalde prijs of om een 
minimumprijs in te stellen waar iedere 
‘concurrent’ boven blijft in zijn offerte. 
Wie het contract binnenhaalt, verdient 
er zo meer geld aan. Deze manipulatie 
werkt concurrentie tegen, omdat de 
gemanipuleerde prijs onredelijk hoog ligt.

Er bestaan verschillende soorten bid 
rigging, maar de belangrijkste in onze 
sector zijn ‘bid suppression’ (waarbij 
een concurrent zich terugtrekt) en 
‘complementary bidding’. In dit laatste 
geval dienen een aantal ‘concurrenten’ 
offertes in waarvan ze weten dat de koper 
die zal verwerpen omdat de prijs te hoog 
ligt of de voorwaarden onaanvaardbaar 
zijn. Zo willen ze de schijn van een 
legitieme offerte hoog houden en er op 
die manier voor zorgen dat een vooraf 
afgesproken ‘concurrent’ het contract 
binnenhaalt. Een andere truc bestaat erin 
dat concurrenten afspreken dat, ongeacht 
de offertes die ze indienen, ze hun prijs 
niet onder een bepaald minimum laten 
zakken. Zo kunnen ze concurreren op 
andere aspecten van de offerte. Wie het 

contract dan uiteindelijk binnenhaalt, 
verdient er zo meer geld aan.

Bij CEVA verbieden we elke vorm van 
offertemanipulatie. Wanneer concurrenten 
offertes manipuleren, verstikken ze de 
concurrentie net zo goed als wanneer 
ze prijsafspraken maken. Samen met 
een concurrent offertes indienen voor 
gemeenschappelijke of geïntegreerde 
dienstenoplossingen is toegestaan wanneer 
dit gebeurt op verzoek van de klant, en met 
diens medeweten en goedkeuring. Ook hier 
moet u de uitwisseling en het gebruik van 
dergelijke informatie beperken tot wat nodig 
is voor die specifieke relatie. U mag dus 
niet meer informatie uitwisselen dan strikt 
noodzakelijk.

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
Een van onze wereldwijde klanten heeft CEVA gevraagd om een offerte in te dienen. Maar de voorwaarden zijn zo streng dat 
er haast niet aan te voldoen valt. Mogen we dit bespreken met concurrenten en overeenkomen om niet deel te nemen aan 
de offerte, om de klant zo te dwingen om de voorwaarden van de offerte aan te passen? Of mogen we afspraken maken over 
minimumprijzen, zodat we nog een degelijke winst kunnen boeken?

Antwoord q
Neen. CEVA mag eenzijdig beslissen om niet deel te nemen aan een offerte gebaseerd op de analyse door de onderneming van de 
voordelen van een deelname. Elke afspraak met concurrenten over het niet deelnemen aan de offerte kan worden beschouwd als een 
vorm van offertemanipulatie (bid rigging). Gesprekken over de offerte kunnen bovendien worden gezien als een overtreding van dit beleid 
en van de antitrust- en concurrentiewetten.

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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De antitrust- en 
concurrentiewetten verbieden 
elke overeenkomst, elk 
plan of elke regeling onder 
concurrenten om elke derde 
partij te boycotten, of om 
te weigeren om zaken te 
doen met deze partij of ze 
te bevoorraden. Dit mogen 
concurrenten onder meer 
niet: overeenkomen om 
een klant buiten te sluiten, 
beslissen om een bepaalde 
verkoper niet in te schakelen, 
kredietvoorwaarden voor 
een derde partij veranderen, 
afspraken maken met 
concurrenten over enig ander 

aspect van de zakelijke omgang 
met derde partijen. 
Concurrenten 
mogen dergelijke 
beslissingen gerust 
uit eigen beweging 
nemen, maar niet 
samen.

Boycot of weigering om zaken te doen met elke andere derde partij
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
Een vriend van u werkt voor een concurrent en belt u op om te klagen over een gemeenschappelijke klant. Deze klant probeert 
ongunstige betalingstermijnen op te leggen, aansprakelijkheidsbeperkingen terug te schroeven en andere voorwaarden op te 
leggen die uw vriend onredelijk vindt. U denkt net hetzelfde over deze voorwaarden. Uw vriend stelt voor dat het misschien beter 
is voor beiden om een tijdje te weigeren om voor deze klant te werken. Zo wordt hij gedwongen om redelijkere voorwaarden te 
hanteren. Is dit toegestaan?

Antwoord q
Neen. Wanneer CEVA bepaalde voorwaarden in het contract niet kan aanvaarden, moet CEVA en alleen CEVA beslissen of het nog zaken 
wil blijven doen met de klant. Dezelfde regel is van toepassing op zakendoen met verkopers. In het algemeen mag u nooit het prijsbeleid 
of de voorwaarden van een klant bespreken met een concurrent (behalve de heel specifieke uitzonderingen die we elders in dit beleid 
uiteenzetten).

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Concurrenten mogen samenwerken in 
het kader van bepaalde joint ventures en 
onderaannemercontracten die legitieme en 
bonafide doelstellingen hebben. In sommige 
omstandigheden kunnen dergelijke afspraken de 
concurrentie bevorderen en de klanten ten goede 
komen. Maar omdat joint ventures impliceren 
dat concurrenten samenwerken, doet dit wel 
bekommernissen rijzen op antitrustvlak. Daarom 
moet u advies vragen aan de juridische dienst 
voor u dergelijke afspraken maakt. 

Joint ventures / uitbesteden 
aan 
Concurrenten
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
CEVA moet rechtstreekse diensten leveren aan een wereldwijde klant. In bepaalde landen hebben we geen vrachtwagens om 
te leveren aan de opslagplaats van de klant. Om de vereiste diensten toch te kunnen leveren, moeten we in onderaanneming 
werken met een klein plaatselijk vervoersbedrijf. Om dit bedrijf te kunnen selecteren, moeten we offertes opvragen bij andere 
leveranciers. Is dit toegestaan?

Antwoord q
Ook al gaat het om een lokaal en klein bedrijf, toch kan het onze concurrent zijn. In onderaanneming werken met concurrenten is 
aanvaardbaar wanneer er een legitieme zakelijke doelstelling mee gemoeid is. En dat is hier het geval, omdat we zelf niet beschikken 
over vrachtwagens in het desbetreffende land en we deze diensten moeten aanbieden om te kunnen voldoen aan de behoeften van 
de klant. Dit is een uitzondering op de regel die zegt dat prijsafspraken met een concurrent verboden zijn. In deze gevallen mag CEVA 
prijzen bespreken met deze onderaannemer. Maar alleen wanneer de prijsafspraken van toepassing zijn op de specifieke diensten 
waarop het contract betrekking heeft en alleen gelden voor de diensten waarop de onderaanneming betrekking heeft.

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Een brancheorganisatie is een 
groep individuen of bedrijven 
(soms bestaande uit concurrenten) 
die samenkomen om bepaalde 
onderwerpen over hun activiteiten 
te bespreken. Brancheorganisaties 
en andere sectorgroepen kunnen 
legitieme doelstellingen nastreven. Het 
lidmaatschap en de deelname van de 
onderneming aan deze organisaties 
kan specifieke 
bekommernissen 
doen ontstaan. Hier 
komen namelijk 
vaak ontmoetingen 
en andere 
groepsactiviteiten 
onder concurrenten bij 
kijken tijdens dewelke 
gevoelige onderwerpen 
ter sprake kunnen 
komen. Gevoelige 
onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld:

Brancheorganisaties die betrekking hebben 
op onze kernactiviteiten (zoals verenigingen 
met betrekking tot vrachtvervoer, logistiek, 
douanediensten of de toevoerketen en 
andere verenigingen waarbij de kans zeer 
groot is dat we in contact komen met 
concurrenten), moeten onze procedure 
ter goedkeuring van brancheorganisaties 
doorlopen zoals bepaald in onze  Richtlijnen 
voor brancheorganisaties. 

Werknemers mogen geen 
deel uitmaken van of 
deelnemen aan activiteiten 
van brancheorganisaties, 
behalve wanneer ze daarvoor de 
toestemming hebben verkregen via 
de CEVA-procedure ter goedkeuring 
van brancheorganisaties. 
Wanneer u deelneemt aan 
brancheorganisaties, moet 
u onze Richtlijnen voor 
brancheorganisaties volgen en er 
speciaal op letten dat we voldoen 
aan onze antitrustverplichtingen.

o Prijzen, toeslagen, commissies, 
vergoedingen en andere kosten;

o De timing of het bedrag van prijzen of 
veranderingen aan prijzen;

o Kosten of winstcijfers;
o Betalingsvoorwaarden;
o Prijszettingmethodes, beleidslijnen, 

plannen (huidige of mogelijke) 
of strategieën, behalve indien 
goedgekeurd in de procedure ter 
goedkeuring van brancheorganisaties 
zoals bepaald in onze Richtlijnen voor 
brancheorganisaties

o Offertes..

HOmE

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES KLANTEN EENZIJDIGE 
HANDELINGEN REFERENTIESBELANGRIJKSTE 

REGELSRAPPORTERING

 
Vraag q 
U hebt onze Richtlijnen voor brancheorganisaties gevolgd en hebt de toelating om deel te nemen aan activiteiten van de 
vrachtvervoersorganisatie in uw land. Er vindt een wereldwijde bijeenkomst van deze organisatie plaats en u krijgt de vraag om 
er een presentatie te geven. Mag u deelnemen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of bepaalde maatregelen moet treffen?

Antwoord q
U hebt de eerste stap al achter de rug: u hebt de toestemming om lid te worden van een brancheorganisatie of deel te nemen aan haar 
activiteiten. U mag de bijeenkomst waarvan sprake dus bijwonen. Maar hiermee zijn de antitrustrisico’s niet van de baan. Zo moet u op 
voorhand de agenda van de vergadering opvragen, zodat u er zeker van bent dat er geen gevoelige onderwerpen op staan die mogelijk 
een overtreding van de antitrustwetten inhouden. Behalve wanneer u er zeker van bent dat geen van deze agendapunten een risico 
vormt, moet u de agenda voor advies naar de afdeling Compliance & Ethics sturen. Mocht de agenda punten bevatten die problemen 
kunnen opleveren, dan kan het team van Compliance & Ethics u helpen om er bij de brancheorganisatie op aan te dringen dat ze deze 
punten van de agenda haalt. Op die manier kunt u de bijeenkomst toch bijwonen.

Vragen en antwoorden

HOmE

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Klanten en leveranciers

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES KLANTEN EENZIJDIGE 
HANDELINGEN REFERENTIESBELANGRIJKSTE 

REGELSRAPPORTERING

In het algemeen staat het de onderneming vrij om zaken te doen met om het even wie en kan ze naar 
eigen goeddunken klanten, leveranciers en onderaannemers kiezen. CEVA moet dergelijke beslissingen 
op een onafhankelijke manier nemen. Ze mogen dus niet het resultaat zijn van een overeenkomst of 

een afspraak met een concurrent.

Onopzettelijke ontvangst van informatie

In heel wat gevallen mogen we gebruikmaken van informatie die een klant of 
leverancier ons bezorgt. Maar als we informatie van een klant, leverancier of 
onderaannemer per ongeluk ontvangen, moeten we toch enige omzichtigheid aan de 
dag leggen als we ze willen gebruiken.

We mogen leveranciers en onderaannemers bovendien niet inschakelen als 
tussenpersoon om gevoelige informatie te krijgen van of over concurrenten. 

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klanten en leveranciers

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
Van een leverancier krijgt u per ongeluk informatie over de prijzen van een concurrent. De e-mail was bedoeld voor de 
concurrent, maar werd ook per ongeluk naar uw adres gestuurd. Mag u deze informatie gebruiken?

Antwoord q
Hoewel deze e-mail ontvangen geen overtreding inhoudt, kan het ongepaste gebruik van het bericht wel een inbreuk betekenen. Deze 
e-mail verwijderen, doorsturen naar anderen of de informatie gebruiken zonder dat iemand dat weet, kan al een probleem zijn. In deze 
gevallen moet u altijd contact opnemen met de afdeling Compliance & Ethics voor advies.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klanten en leveranciers

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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REGELSRAPPORTERING

Koppelverkoop
Een koppelverkoop is een praktijk waarbij de klant 
een product of een dienst moet aankopen om een 
ander product of een andere dienst te verkrijgen 
dat of die de klant echt wil. Klanten horen niet 
verplicht te zijn om producten of diensten aan 
te kopen waarin ze niet geïnteresseerd zijn als 
voorwaarde om producten of diensten aan te 
kopen die ze echt willen.

Dit algemene verbod op koppelverkoop is niet 
van toepassing op legitieme inspanningen om 
verschillende producten of meerdere diensten in 
een pakket te verkopen. Op voorwaarde dat de 
verkoper bereid is om elk van deze producten of 
diensten afzonderlijk te verkopen voor realistische 
prijzen in situaties waarin afzonderlijke producten 
of diensten aanbieden commercieel (en ook 
anders) haalbaar is. Zo mag u bijvoorbeeld 
verschillende diensten bundelen en die verkopen 
voor een lagere totale prijs om de klant ertoe aan 
te zetten om meer van ons te kopen. Maar u mag 
hem niet dwingen om één product te kopen om 
zich een ander te kunnen aanschaffen.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klanten en leveranciers

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
Een potentiële klant wil een aantal FM-diensten kopen. Mag u FM-diensten leveren, maar alleen wanneer de klant daarbij ook 
douanediensten aankoopt?

Antwoord q
Neen. Dit is alleen toegestaan als u ook bereid bent om de diensten afzonderlijk te verkopen. U mag ze niet aan elkaar ‘koppelen’ en 
klanten verplichten om ze samen aan te kopen in plaats van elk afzonderlijk.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klanten en leveranciers

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Wederkerigheidregelingen
Een wederkerigheid is een praktijk waarbij de koper ermee akkoord gaat om 
goederen aan te kopen van een verkoper op voorwaarde dat de verkoper in ruil 
goederen aankoopt van de koper of van een onderneming die banden heeft 
met de koper. Antitrustwetten verbieden doorgaans dit soort van afspraken, 
omdat ze de concurrentie buitenspel zetten. Deze afspraken regelen namelijk 
op kunstmatige wijze een aankoop die een van de partijen anders nooit 
zou doen. We zouden het voorbeeld kunnen geven van een computerbedrijf 
waaraan CEVA logistieke diensten verstrekt en waarbij onze onderneming 
dan op haar beurt computers koopt. Beide aspecten van de relatie moeten 
gescheiden blijven. We moeten de logistieke diensten dus kunnen verlenen en 
de computers kunnen aankopen op basis van onafhankelijk beslissingen, en 
beide elementen als afzonderlijke aangelegenheden kunnen beschouwen.

Alle aankoopbeslissingen mogen alleen worden genomen op basis van 
factoren zoals prijs, kwaliteit, verkoopvoorwaarden en betrouwbaarheid van 
de leverancier. Niet op basis van een of andere ‘deal’ om een bedrijf een 
bestelling toe te vertrouwen om er zelf ook één te kunnen binnenhalen. De 
onderneming moet dan ook alle andere overwegingen links laten liggen. 

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klanten en leveranciers

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
Mag u diensten/producten kopen bij een van onze belangrijkste klanten in de hoop dat deze klant bijkomende diensten 
aankoopt bij CEVA?

Antwoord q
De klant in dit voorbeeld zou dan een verkoper aan/leverancier van de onderneming zijn. De keuze van een verkoper aan de onderneming 
moet zijn afgestemd op het aankoopbeleid en de aankoopprocessen van de onderneming, die gebaseerd zijn op kwaliteit, service 
en prijs. Indien we na deze analyse vaststellen dat de belangrijke klant ook nog eens onze beste optie is als leverancier, dan kunnen 
we diensten bij hem aankopen. Maar er mag geen sprake zijn van een akkoord met deze klant om iets te verkrijgen in ruil voor onze 
leveringen.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klanten en leveranciers

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Vittorio 
Aronica 
has been 
appointed 
Senior 
Vice 
President 
of IS&S 
for the 
Americas 
Region.  
Vittorio is 
a deeply 

Exclusieve 
verkoopovereenkomsten 
hebben betrekking op de 
praktijk waarbij het vermogen 
van klanten of leveranciers 
om zaken te doen met 
concurrenten zonder geldige 
reden wordt beperkt. Een 
geldige reden kan bijvoorbeeld 
een aanzienlijke voorafgaande 
investering zijn. Als u een 
aanzienlijke voorafgaande 
investering moet doen, dan 
zou u in ruil exclusiviteit 
kunnen vragen. In sommige 
omstandigheden zijn exclusieve 
verkoopovereenkomsten 
toegestaan, maar gelieve 
dit eerst af te toetsen bij de 
afdeling Compliance & Ethics. 

Neem voor meer 
advies contact op 
met deze afdeling.

Exclusieve verkoopovereenkomsten

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klanten en leveranciers

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
Een van onze belangrijkste klanten voor CL-diensten vraagt de onderneming om boven op de gewone opslagdiensten ook 
vaccins op te slaan. Om tegemoet te komen aan de vraag van de klant, zou de onderneming een temperatuurcontrolesysteem 
moeten installeren in de opslagplaats, bijkomend personeel moeten inzetten om deze producten te behandelen en misschien 
officiële lokale vergunningen moeten aanvragen om de goederen op te slaan. Als exclusieve verkoopovereenkomsten een 
overtreding inhouden van de antitrust- en concurrentiewetgeving, hoe kan de onderneming dan haar ROI (return on investment) 
veiligstellen in dit geval?

Antwoord q
Omdat de onderneming een voorafgaande investering moet doen om tegemoet te komen aan de vraag van de klant, is het volledig 
gegrond om een clausule te voorzien in het contract met de klant. Die clausule bepaalt dan dat voor de duur van de overeenkomst de 
klant zich ertoe verbindt om de onderneming de exclusieve opslagrechten te verlenen voor diens vaccinproducten.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Antitrustwetten verbieden doorgaans 
monopolistisch gedrag. Zo staan ze 
bijvoorbeeld niet toe dat ondernemingen 
proberen om een monopolie te vormen 
op een specifieke markt of om misbruik te 
maken van een dominante marktpositie. 
Een van de vormen van monopolistisch 
gedrag zijn roofprijzen. Daarbij verkoopt een 
onderneming een product of dienst voor een 
onwettelijk lage prijs (doorgaans gedurende 
een bepaalde tijd onder de kostprijs), in 
een poging om concurrenten uit de markt 
te drijven of om hindernissen op te werpen 
die de toegang tot de markt voor mogelijke 
nieuwe concurrenten belemmeren. Wanneer 
(mogelijke) concurrenten geen gelijke of 
lagere prijzen kunnen aanhouden zonder 
verlies te lijden, gaan ze failliet of verkiezen 
ze om niet in te stappen op deze markt. Het 

‘roofdier’ houdt dan minder concurrenten 
over en kan dus een monopolie uitspelen. 
Het beleid van CEVA verbiedt roofprijzen en 
ander ongeoorloofd monopolistisch gedrag.

Eenzijdige handelingen

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys

CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES KLANTEN EENZIJDIGE 
HANDELINGEN REFERENTIESBELANGRIJKSTE 

REGELSRAPPORTERING

Roofprijzen

DOELHOmE
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Eenzijdige handelingen

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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REGELSRAPPORTERING

Vragen en antwoorden
 
Vraag q 
U beslist om gedurende de komende zes maanden een prijs onder de kostprijs te hanteren. Het is de bedoeling om op korte 
termijn concurrenten van een specifieke markt te verdrijven en om op lange termijn de concurrentie te beperken. Is dit 
toegestaan?

Antwoord q
Dit wordt omschreven als het toepassen van ‘roofprijzen’. Als u een dominante marktpositie hebt, is dit een inbreuk op de 
concurrentiewetten. De onderneming mag daarom dergelijke roofprijzen niet toepassen of andere praktijken, strategieën of tactieken 
aan de dag leggen die men kan beschouwen als ingrepen om de concurrentie of concurrenten op onredelijke wijze schade toe te brengen 
of uit te sluiten. Ze moet daarom altijd overleggen met de afdeling Compliance & Ethics voor ze een dergelijke praktijk, strategie of 
tactiek toepast.

DOELHOmE
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Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Rapportering

Rapportering
Sommige antitrustaspecten kunnen zeer subtiel, ingewikkeld of zelfs 
verwarrend zijn. Bent u ergens niet zeker van? Vraag het dan na! Als u 
twijfelt, moet u advies vragen aan de afdeling Compliance & Ethics voor 
u een beslissing neemt. Als een concurrent u plots in een netelige positie 
manoeuvreert (bijvoorbeeld door een gesprek te beginnen over iets waarvan 
u niet zeker bent dat het is toegestaan), moet u het gesprek meteen 
stopzetten – beleefd maar kordaat. Neem bovendien contact op met het 
team van Compliance & Ethics ter ondersteuning.

Bij een (vermoedelijke) overtreding van dit beleid of van de antitrust- en 
concurrentiewetgeving, moet u die situatie rapporteren via een van de 
gepaste rapporteringkanalen: uw manager, de afdeling Compliance & Ethics, 
de juridische dienst, onze Compliancehotline (of wie dan ook aan wie u 
verslag moet uitbrengen). Dit om er zeker van te zijn dat het probleem wordt 
aangepakt.

DOEL CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES
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Belangrijkste regels

Belangrijkste regels om te onthouden!

Concurrenten

• Geen prijsafspraken maken

• Geen gevoelige onderwerpen bespreken (prijzen, lasten, toeslagen, kosten enz.)

• Geen manipulatie van offertes

• Geen opsplitsing van de markt of toewijzing van klanten

• Geen concurrenten van de markt uitsluiten

• Geen tussenpersonen gebruiken om informatie over de markt te verkrijgen

Brancheorganisaties

• Niet aan deelnemen, behalve wanneer het is toegestaan via het proces ter goedkeuring 

van brancheorganisaties zoals bepaald in onze Richtlijnen voor brancheorganisaties.

• Volg al onze antitrustregels als u aan brancheorganisaties deelneemt.

e. In all other circumstances, this kind of behavior could be a violatio

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Belangrijkste regels

Klanten en leveranciers
• Wanneer u onbedoeld concurrentiële en gevoelige informatie hebt ontvangen, moet u eerst contact opnemen met Compliance & 

Ethics.

• Behalve indien goedgekeurd door de afdeling Compliance & Ethics:

- Geen koppelverkoop

- Geen wederkerigheidregeling

- Geen exclusieve verkoopovereenkomsten

Rapportering
• Stelt u een inbreuk op de antitrustwetten vast of weet u niet goed wat u moet doen? Neem dan u contact op met:

- Uw manager

- Uw regionale compliancemanager

- De juridische dienst

- De afdeling Compliance & Ethics

- De Compliancehotline

Belangrijkste regels om te onthouden!
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Referenties

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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u Anticorruptiebeleid
u Zakelijke Gedragscode
u Compliance Convenanten
u Compliance Hotline
u Privacybeleid
u Procedure voor de invoering van nieuwe en veranderde toeslagen
u Due Diligence-procedure derde partij
u Beleidslijnen en handleidingen met betrekking tot handelsverrichtingen en   
   export
u Richtlijnen voor brancheorganisaties

DOELHOmE CONCURRENTEN BRANCHEORGANISATIES

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/Anticorruption.aspx
http://www.cevalogistics.com/en-US/aboutus/Investors/Pages/Governance.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceCovenants.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ccc.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-US/Pages/Privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PINCS.pdf
http://www.cevalogistics.com/en-US/aboutus/Investors/Pages/TPDD.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/GTC.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/GTC.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf

