ORAM Mededingingsbeleid

Ondernemersvereniging ORAM ondermeer is een regionale branchevereniging van de
ondernemingen in de Amsterdamse havens, een ondernemersvereniging op
bedrijventerreinen en kantoorlocaties in en om Amsterdam en Schiphol, kennisbron voor de
regionale industrie en platform voor de creative industry. Naast belangenbehartiger is ORAM
een netwerkvereniging.
ORAM en haar leden zetten zich in voor een eerlijke concurrentie en noch ORAM noch haar
activiteiten of commissies zullen zich gedragen in strijd met wettelijke concurrentiebedingen
of verdragen. Om dit uit te dragen heeft ORAM het mededingingsbeleid opgesteld, waarin de
basisregels zijn vastgelegd voor de gedragingen van ORAM en haar leden met het oog op de
regels van het Europese en Nederlandse mededingingsbeleid. Om schending van
concurrentieregels te voorkomen, zowel in het belang van ORAM als van haar leden, als wel
het algemene belang, stelt ORAM het onderschrijven van en instemmen met het
concurrentiebeding als een verplichting voor het lidmaatschap. Indien ORAM leden de regels
van dit concurrentiebeding schenden, dan kunnen zij worden uitgesloten van het ORAM
lidmaatschap. Het mededingingsbeleid van ORAM is gebaseerd op de meest strikte
standaards inclusief de Europese concurrentiewet en de Amerikaanse antitrust wet.
Geen anti concurrentie overeenkomsten of afspraken
ORAM en haar commissies of activiteiten zullen niet worden gebruikt met het doel om een
overeenkomst of afspraak te maken of trachten te maken, schriftelijk of mondeling, formeel
of informeel, direct of indirect, onder concurrenten aangaande:
(a) prijzen, bonussen, kortingen of andere financiële afspraken of condities waaronder
door leden diensten worden aangeboden aan klanten
(b) vaste specificaties waarvan niet mag worden afgeweken (zelfs niet op verzoek van de
klant) of aantallen of aangeboden diensten aan klanten door leden, en
(c) commerciële gegevens van individuele klanten of organisaties aan wie diensten
worden aangeboden
(d) het ordenen en verdelen van markten
ORAM zal niet toestaan of ertoe aanzetten dat er wordt gediscussieerd over kosten of dat er
wat voor commerciële informatie dan ook wordt uitgewisseld met het doel of mogelijk effect
op:
(a) verhoging, fixatie of stabilisatie van prijzen en andere commerciële voorwaarden of
condities aangeboden door leden aan klanten;
(b) concurrentievermindering met betrekking tot serie, kwaliteit of specificatie van
diensten aangeboden aan klanten door leden;
(c) afspraken promoten tussen leden met betrekking tot hun commerciële inkopen,
inclusief de gezamenlijke selectie van producten of diensten voor inkoop, de keuze
van leverancier en de prijzen die ze willen betalen voor producten of diensten.

Geen discussies over concurrentiegevoelige onderwerpen
Tijdens geen enkele ORAM bijeenkomst of activiteit, inclusief webactiviteiten, zal er worden
gecommuniceerd over of informatie worden verspreid tussen concurrenten betreffende
concurrentiegevoelige onderwerpen. In geen geval zullen ORAM leden informatie verstrekken
of hierover discussiëren, die betrekking heeft op hun prijzen, tarieven, kortingen of andere
financiële en commerciële voorwaarden en condities of op enige diensten, aangeboden aan
klanten. Tevens zal over geen enkel ander concurrentiegevoelig onderwerp worden
gecommuniceerd, inclusief de financiële situatie van individuele leden, individuele informatie
betreffende kosten, producten of service specificaties van leden, nog aan te bieden diensten
of individuele klanteninformatie.
Deze verbodsbepaling dekt niet dusdanige informatie die tijdens de discussie legitiem
openbaar is gemaakt (b.v. omdat het is gepubliceerd door de derden), historische informatie
ouder dan 1 jaar, en ook geen samenvattingen die op geen enkele wijze leden de
mogelijkheid geeft erachter te komen welk deel van de informatie slaat op een specifiek
bedrijf.
ORAM leden zullen ten allen tijde de ORAM de richtlijnen onderschrijven, welke deel
uitmaken van dit beleid.
Publicaties en rapporten
Stukken, gepubliceerd door ORAM of aangeboden in samenhang met ORAM activiteiten,
zullen niet spreken over of refereren naar toekomstige prijzen, kortingen of andere financiële
voorwaarden of condities of diensten, aangeboden door haar individuele leden.
Deelname aan ORAM of ORAM-gerelateerde activiteiten, inclusief webactiviteiten
ORAM zal geen bedrijven of organisaties uitsluiten van het ORAM lidmaatschap, indien dit
ertoe leidt dat leden niet volwaardig kunnen concurreren in de sectoren waar de vereniging
actief is. Bij door ORAM aangeboden webdiensten, zoals discussiegroepen op besloten
websites, zullen geen leden van deelname worden uitgesloten indien dit er toe leidt dat deze
niet volwaardig kunnen concurreren met leden die wel van de diensten gebruik maken.
Standaardisatie /kwaliteitsmerk
Commissies van ORAM of van verenigingen waarvan ORAM deel uitmaakt mogen het gebruik
van gewone standaards of een kwaliteitsmerk bevorderen, tenzij het gebruik hiervan tot doel
of effect heeft, of de ontwikkeling voorkomt van verkoop van enig product of dienst
afwijkend van een specifieke standaard. Elke standaard, ingevoerd of beheerd door of via
ORAM dient aan de volgende eisen te voldoen:
(a) de standaard moet toegankelijk zijn voor deelname door alle leden of locale
vertegenwoordigingen die lid zijn van ORAM. Echter, verschillen in tarieven tussen
leden en niet-leden van ORAM zijn toegestaan;
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(b) de eisen waaraan moet worden voldaan dienen te worden vastgelegd en dienen op
een neutrale wijze kunnen worden toegepast
(c) er dient een onafhankelijke derde partij te worden gevraagd om afwijzingen te
onderzoeken van een toepassing of een onderneming die wil deelnemen aan de
standaard, en
(d) ORAM zal monitoren of de standaard noodzakelijk is voor concurrenten of ORAM
leden om te kunnen concurreren. Indien dit het geval is zal ORAM ook niet leden
toestaan om in aanmerking te komen voor de standaard. Het blijft toegestaan om
verschillende tarieven te hanteren voor leden en niet-leden van ORAM.
Onafhankelijke transacties tussen verkopers en klanten
Alle ORAM leden en alle firma’s die zaken doen met ORAM leden, zullen onafhankelijk
opereren bij hun commerciële transacties met leveranciers en klanten. Zij zullen zich
onthouden van gezamenlijke aankopen van apparatuur, diensten of leveringen van een
specifieke verkoper, of van het verkopen van producten of diensten aan een specifieke
koper.
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Ondernemersvereniging Regio Amsterdam
Mededingingsbeleid

Richtlijnen voor vergaderingen
Deze richtlijnen zijn onderdeel van het ORAM mededingingsbeleid. Zij zijn van toepassing op
alle ORAM bijeenkomsten, of bijeenkomsten die door ORAM worden georganiseerd en elke
vorm van samenkomst, inclusief virtuele samenkomsten, waar ORAM leden bij betrokken
zijn, ook voor bijeenkomsten van besturen, commissies, werkgroepen en dergelijke die niet
concurrentiegevoelig lijken te zijn. Alle deelnemers aan ORAM activiteiten zijn te allen tijde
verplicht deze richtlijnen te volgen.
1. Voorafgaande aan de vergadering
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Voorafgaande aan de vergadering zullen een voorzitter en secretaris worden
aangewezen.
De voorzitter en secretaris zullen een geschreven agenda vaststellen voor de
bijeenkomst, met gebruikmaking van de standaard ORAM agenda.
Indien op de agenda zaken staan die concurrentiegevoelig zijn (zie 2.3 hieronder),
dan moet dit worden aangegeven op de agenda, voorzien van een verklaring waarom
het punt op de agenda staat en waarom het concurrentiegevoelig is.
Voorafgaande aan de vergadering zal de agenda aan de ORAM directie worden
toegezonden ter goedkeuring.
De agenda zal ten laatste één week aan de leden van de vergadering worden
toegezonden.
De voorzitter zal een kopie van deze richtlijnen bij zich hebben tijdens de
vergadering.

2. Tijdens de vergadering
2.1
2.2

2.3
2.4

De vergadering zal worden vastgelegd d.m.v. notulen of een rapport, gemaakt door
de voorzitter of de secretaris. Wie dit doet moet aan het begin van de vergadering
worden afgesproken.
De deelnemers zullen hun inbreng beperken tot de agendapunten. Indien een
deelnemer de discussie wenst uit te breiden met een onderwerp dat niet op de
agenda staat, dan moet dit te voren, bij voorkeur bij de opening van de vergadering,
worden afgestemd met de voorzitter en worden vastgelegd in de notulen.
In het geval dat een niet afgestemd onderwerp ter sprake komt dient de vergadering
tijdelijk te worden onderbroken, zodat de voorzitter en secretaris kunnen vaststellen
of het een geoorloofd onderwerp is.
ORAM leden zullen concurrentiegevoelige onderwerpen niet bespreken of er
informatie over uitwisselen. Dit houdt ook in dat de volgende onderwerpen in geen
geval mogen worden besproken:
2.4.1
2.4.2

Prijzen van leden
Gegevens van leden aangaande toekomstige of te verwachten
prijsaanpassingen of –wijzigingen
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2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7

Gegevens van leden aangaande kortingen, kredieteisen of andere
voorwaarden en condities voor commerciële doeleinden van een product of
dienst
Prijspeil en trends van bedrijfstakken, voordat deze openbaar zijn, alsmede
anonieme of gezamenlijke informatie
Vraag en aanbod van markten voordat deze openbaar zijn gemaakt, alsmede
anonieme of gezamenlijke informatie, evenals specifieke productgegevens van
leden
Commerciële condities van contracten, commerciële afspraken met en de
identiteit van klanten of zakenpartners
Distributie of marketingafspraken of plannen, te verwachten nieuwe
producten, diensten of productaanbiedingen, voordat deze informatie
openbaar is

3. Na de vergadering
3.1

3.2
3.3
3.4

De voorzitter of de secretaris zullen de notulen of het rapport binnen 4 weken
toesturen aan alle deelnemers. Indien een deelnemer het niet eens is met de inhoud
van de notulen, dan zal deze deelnemer de secretaris binnen 10 dagen na ontvangst
van de notulen hierover inlichten. Na 10 dagen zullen de notulen als akkoord
bevonden door de deelnemers worden verklaard.
De definitieve notulen of het rapport zullen worden getekend en worden voorzien van
de initialen van de voorzitter en de secretaris.
De voorzitter of secretaris zullen een kopie van de ondertekende notulen naar het
ORAM secretariaat toesturen om daar te worden gearchiveerd.
Het ORAM secretariaat zal de agenda en de notulen van alle ORAM vergadering
archiveren en voor een periode van ten minste 10 jaar bewaren.

Getekend door de aanwezigen voor het overleg over de palentarieven van Haven Amsterdam
Datum: 3 september 2012
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