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Mededingingsbeleid
Inleiding
De Netherlands Maritime Technology Association (NMTA) is een non-profit organisatie (hierna:
de vereniging). De vereniging, haar bestuur en overige commissieleden zetten zich ervoor in, om
aantoonbaar te voldoen aan alle wet- en regelgeving en ethische normen, inclusief alle geldende
antitrustwetten. Ter bescherming van het publieke belang vormt het voldoen aan (in compliance
zijn met) zowel de letter als de geest van dergelijke antitrustwetten een belangrijk doel van de
vereniging. Dit is essentieel om haar reputatie in stand te houden aangaande het handhaven van
de hoogste ethische normen. Daarom publiceert de vereniging deze Antitrust Beleidsverklaring
(hierna: Beleidsverklaring).
De vereniging is er niet op georganiseerd om enige rol te spelen in de concurrentiegevoelige
beslissingen van haar leden en hun medewerkers. Dit is niet toegestaan. De vereniging mag
evenmin op enige wijze concurrentie beperken tussen leden of potentiële leden. Zij dient
daarentegen als forum voor een vrije en open discussie van uiteenlopende meningen, zonder
op enige wijze te proberen om ongeacht welke specifieke zakelijke praktijk aan te moedigen of
te sanctioneren.
De vereniging biedt een forum om ideeën uit te wisselen in een verscheidenheid aan settings,
waaronder haar jaarvergadering, educatieve programma’s, commissievergaderingen en
bestuursvergaderingen. Het bestuur benadrukt de noodzaak om af te zien van elke
overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging die de concurrentie zou kunnen
verstoren. Deze Beleidsverklaring ondersteunt daarom duidelijk en ondubbelzinnig het beleid
waarbij concurrentie wordt gediend door antitrustwetten, en communiceert het compromisloze
beleid om strikt en in alle opzichten aan deze wetten te voldoen.
Gelet op het belang van strikte naleving van antitrustwetten neemt het bestuur zich voor om
alle noodzakelijke en juiste maatregelen te treffen om zeker te stellen dat schendingen van
antitrustwetten niet zullen voorkomen.
De vereniging en haar bestuursleden kunnen schending van antitrustwetgeving vermijden door
hun activiteiten openlijk te bedrijven en zelfs de schijn te ontwijken betrokken te zijn bij
activiteiten die concurrentie mogelijk zouden kunnen beïnvloeden.
Beleid
Om zeker te stellen dat de vereniging en haar leden aan de antitrustwetgeving voldoen, worden
de volgende principes nageleefd:
• De vereniging noch enige commissie, sectie, afdeling of activiteit van de vereniging zal
worden gebruikt met als doel om een afspraak of overeenkomst tot stand te brengen –
geschreven of mondeling, formeel of informeel, expliciet of impliciet – tussen twee of
meer leden of andere concurrenten met betrekking tot prijzen of condities en
contractvoorwaarden aangaande diensten of producten. Daarom worden gesprekken en
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informatie-uitwisseling over dergelijke onderwerpen niet toegestaan tijdens
vergaderingen of andere activiteiten van de vereniging.
• Er zullen geen gesprekken plaatsvinden om enige feitelijke of potentiële concurrent, of
groep van feitelijke of potentiële concurrenten, of een particuliere of overheidsentiteit
klandizie of diensten te onthouden, of om het exclusief zakendoen met enige leverancier
of koper of groep van leveranciers of kopers van producten of diensten aan te moedigen.
• Er zullen geen gesprekken plaatsvinden over het toewijzen of verdelen van geografische
markten, servicemarkten of klanten.
• Er zullen geen gesprekken plaatsvinden over het beperken, limiteren, verbieden of
bestraffen van adverteren of werven dat niet onjuist, misleidend, bedrieglijk of direct
concurrerend is met producten of diensten van de vereniging.
• Er zullen geen gesprekken plaatsvinden om toegang tot, of het aangaan van concurrentie
in enig marktsegment te ontmoedigen.
• Er zullen geen gesprekken plaatsvinden over de vraag of de praktijken van enig lid of
andere persoon onethisch of concurrentieverstorend zijn, tenzij de gesprekken of
klachten voortvloeien uit de in de reglementen van de vereniging voorgeschreven
bepalingen voor een passende procedure.
• In zijn algemeenheid mogen leden geen enkel door de vereniging beschikbaar gesteld
forum gebruiken om hun activiteiten af te stemmen, het gedrag van een concurrent te
beïnvloeden, of om commercieel gevoelige zaken te bespreken. Deze beleidsverklaring
verbiedt te strengste elk gedrag, inclusief uitwisseling van informatie tussen leden, dat
een concurrentieverstorende afspraak zou kunnen vormen of impliceren. Elk lid moet
zijn zakelijke oordeel onafhankelijk aanwenden en actief in de markt concurreren. Elke
activiteit die zelfs maar de schijn van een beperking of verstoring zou kunnen wekken,
moet strikt vermeden worden.
Regels voor vergaderingen
Leden moeten tijdens vergaderingen aan de volgende richtlijnen voldoen:
1. Voor elke vergadering van de vereniging moet een agenda worden opgesteld welke moet worden
getoetst op conformiteit met deze beleidsverklaring.
2. Niet-geagendeerde onderwerpen worden niet toegestaan indien zij zaken opwerpen die
strijdig zijn met dit beleid.
3. Elke deelnemer heeft het recht om elk onderwerp of gesprek dat dit beleid zou kunnen
schenden, ter discussie te stellen. Elke deelnemer heeft het recht om zijn bezwaar
kenbaar te maken en om de vergadering onmiddellijk te verlaten, alsmede om dit in de
notulen te laten vastleggen, indien hij het gevoel heeft dat enig onderwerp of gesprek
het concurrentiebeleid schendt.
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4. De notulen van elke vergadering moeten accuraat zijn en de hoofdbesluiten en te nemen
acties weerspiegelen.
5. Alle vergaderingen moeten gepland zijn. Het wordt ten strengste afgeraden om deel te
nemen aan elke aard van informele, niet-geplande, ad hoc of parallelle discussie, sessie
of (breakout) vergadering op de locatie van enige vergadering of enig evenement van de
vereniging. Mocht een dergelijke ontmoeting echter ooit plaatsvinden, worden alle
deelnemers geacht om dezelfde normen van persoonlijk gedrag in acht te nemen als
waar de vereniging aan gehouden is op grond haar compliance.
6. Het tijdens enige vergadering bespreken van zaken van algemeen belang en het delen
van niet-concurrentiegevoelige informatie, t.w.: algemene markttrends (‘rondje markt’),
en/of historische, geaggregeerde en/of publiekelijk beschikbare gegevens, is niet
verboden, maar wel altijd onderworpen aan deze beleidsverklaring. Het is echter niet
toegestaan om enige mogelijk concurrentiegevoelige of concurrentieverstorende
informatie te bespreken of overeen te komen.
Aldus op 16 april 2018 vastgesteld door de vereniging en haar bestuur.
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