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GEDRAGSCODE MEDEDINGING VOOR MEDEWERKERS VAN HET KV GO EN 
VOOR DEGENEN DIE ZITTING HEBBEN IN ÉÉN VAN DE ORGAN EN VAN HET 
KVGO  
 
Voor wie? 
De vereniging KVGO acht het van belang dat alle medewerkers van het KVGO en al degenen die 
zitting hebben in één van de organen van het KVGO, waaronder: 

• het bestuur; 
• de ledenraad; 
• de platforms; 
• de districtsbesturen; 
• alle commissies, delegaties en overige organen die zijn of nog worden benoemd of 

aangesteld. 
alsmede ‘bezoekers’ van het kantoorpand van het KVGO en ‘deelnemers’ aan door het KVGO of 
haar organen georganiseerde bijeenkomsten zich onthouden van gedragingen of handelingen die 
in strijd zijn met de Mededingingswet c.q. het bepaalde in artikel 6 van de Mededingingswet. 
 
Verboden handelingen en gedragingen voorkomen 
Het zich onthouden van gedragingen of handelingen die in strijd zijn met (artikel 6 van) de 
Mededingingswet betekent voor de medewerkers van het KVGO en voor degenen die zitting 
hebben in één van haar organen meer concreet dat zij er zorg voor moeten dragen en er bovendien 
alert op moeten zijn dat: 
1) er geen mondelinge of schriftelijke afspraken worden gemaakt met ondernemingen of andere 
     ondernemersverenigingen, die betrekking hebben op (onderdelen van) prijzen en tarieven met 
     inbegrip van kortingen en toeslagen, marktverdeling, productie of gemeenschappelijke 
     leveringsweigering; 
2) het gedrag niet zodanig wordt afgestemd met andere ondernemingen of andere 
     ondernemersverenigingen dat risico’s van onderlinge concurrentie worden vervangen door 
     feitelijke samenwerking; 
3) er geen besluiten worden genomen, of aanbevelingen of adviezen aan leden worden verstrekt, 
     ongeacht of deze al dan niet bindend zijn, en ongeacht of deze door de leden worden 
     opgevolgd, wanneer deze besluiten of aanbevelingen of adviezen betrekking hebben op 
     (onderdelen van) prijzen en tarieven met inbegrip van kortingen en toeslagen, marktverdeling, 
     productie of gemeenschappelijke leveringsweigering of andere concurrentieparameters; 
4) ‘bezoekers’ van het kantoorpand van het  KVGO of ‘deelnemers’ aan door het KVGO of haar 
     organen georganiseerde bijeenkomsten zich onthouden van handelingen of gedragingen die in 
     strijd zijn met (artikel 6 van) de Mededingingswet.  
 
Voorbeelden van verboden handelingen en gedragingen zijn:  

• Prijsafspraken met in begrip van prijsgerelateerde zaken als kortingen en toeslagen en 
aanbevelingen of adviezen die betrekking hebben op prijzen of prijsgerelateerde zaken. 
Bijvoorbeeld het versturen van een circulaire door het KVGO aan de leden waarin 
adviesprijzen voor drukwerk worden gegeven of waarin een advies wordt gegeven om, 
gelet op bepaalde kostenstijgingen, de prijzen met een gelijk percentage te verhogen; 

• Het ondersteunen, faciliteren, toestaan of op enigerlei wijze betrokken zijn bij afspraken 
tussen leden die in strijd zijn met de mededingingsregels.  
Bijvoorbeeld door het organiseren van een ‘rondje markt’ tijdens een regulier overleg 
waarbij concurrenten uitwisselen of zij voornemens zijn prijsverhogingen door te voeren 
of informatie uitwisselen over capaciteitsbenutting; 

• Marktverdelingsafspraken.  
Bijvoorbeeld het verzenden van een brief aan de leden door het districtsbestuur waarin 
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wordt geadviseerd alleen opdrachten uit het eigen district aan te nemen of niet agressief 
buiten de eigen regio te werven; 

• Productieafspraken waarbij de hoeveelheid geproduceerde goederen wordt vastgesteld 
en aanbevelingen en adviezen die betrekking hebben op productie. 
Bijvoorbeeld het adviseren of uitwisselen van gegevens over capaciteitsreducties; 

• Afspraken of aanbevelingen en adviezen die een gemeenschappelijke 
leveringsweigering of enige andere beperking van leveranties beogen. 
Bijvoorbeeld de afspraak dubieuze debiteuren niet langer of uitsluitend tegen contante 
betaling te leveren; 

• Het (telefonisch) adviseren over een te hanteren marge op opdrachten, ook als dit een 
advies is over een minimale marge die slechts ter dekking dient van de variabele kosten; 

• Contact tussen ondernemingen/concurrenten met als doel het gedrag van concurrenten te 
beïnvloeden op het gebied van inkoop. 
Bijvoorbeeld het afspreken een bepaalde prijsverhoging van gezamenlijke leveranciers 
niet te accepteren of het uitwisselen van gegevens over verkregen korting; 

• Het advies aan de leden om het tarief voor het komende jaar met een bepaald percentage 
te verhogen. Het is wel toegestaan om leden te informeren over kostenstijgingen die 
algemeen bekend zijn. Daarbij is het dan weer niet toegestaan om leden te adviseren de 
prijzen overeenkomstig te verhogen; 

• Het opvragen van tarieven door het KVGO en deze vervolgens weer verspreiden onder 
de leden, ook als die tarieven bruto tarieven betreffen en zelfs op de websites van de 
leden te zien zijn; 

• Aanbevelingen en adviezen van het KVGO die betrekking hebben op minimumprijzen 
of minimaal benodigde marges, ook als die geheel vrijblijvend zijn. Wel mag het 
KVGO aangeven wat de verschillende parameters zijn waarbij bij de berekening van 
een kostprijs rekening moet worden gehouden en hoe die kostprijs berekend kan 
worden. 
 

Melden overtredingen en (vermeende) uitlokking tot overtreding 
De medewerkers en degenen die zitting hebben in één van de organen van het KVGO moeten niet 
alleen bij overtreding maar ook bij twijfel over overtreding van de punten als vermeld onder 1), 
2), 3) en 4) en bij (vermeende) uitlokking tot overtreding van de Mededingingswet melding 
maken van de (voorgenomen) gedragingen of handelingen c.q. de uitlokking bij de directeur van 
het KVGO of bij zijn afwezigheid bij de secretaris werkgeverszaken en/of de secretaris 
verenigingszaken. 
De meldingen worden vertrouwelijk behandeld.  
Alle meldingen worden door de directeur van het KVGO of bij zijn afwezigheid door de secretaris 
aan wie de melding is gedaan schriftelijk vastgelegd.  
De meldingen worden ter kennis gebracht van het bestuur van het KVGO. 
 
Acties van de medewerker of degene dit zitting heeft in één van de organen van het KVGO 
naar aanleiding van overtreding en (vermeende) uitlokking 
In situaties waarvan melding gemaakt moet worden aan de directeur van het KVGO zal degene 
die kennis neemt van de overtreding of de (vermeende) uitlokking: 
-  zich onmiddellijk openlijk distantiëren van het gedrag of de handeling; 
-  de overtreder ondubbelzinnig duidelijk maken dat zijn gedrag of zijn handelen niet is 
    toegestaan; 
-  de overtreder verzoeken zijn gedrag of handelen met onmiddellijke ingang te staken.  
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Sancties 
Het bestuur van het KVGO zal bij overtreding van de mededingingsregels door  ‘bezoekers’ of 
‘deelnemers’ aan KVGO-bijeenkomsten, dan wel bij overtreding door medewerkers of personen 
die zitting hebben in één van de organen van het KVGO van het bepaalde onder 1), 2), 3) of 
4) tot sancties overgaan. Ook wanneer geen melding wordt gemaakt van overtredingen of 
(vermeende) uitlokking zal het bestuur van het KVGO maatregelen nemen.  
Afhankelijk van de aard van de overtreding kan berisping, schorsing of ontslag volgen.  
 
 
Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van het KVGO en de Ledenraad en is in 
werking getreden op 28 november 2008. Wijziging van deze gedragscode geschiedt door het 
bestuur van het KVGO na overleg met de Ledenraad. 
 
  


