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1. Beleidsverklaring 

1.1 Het is het Beleid van NEP Group, Inc. en al haar gelieerde ondernemingen en 
dochterondernemingen (samen 'NEP’) en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, 
werknemers en interne contractanten (samen het 'Personeel'), en elk van hun agenten, 
consultants, leveranciers, verkopers, dienstverleners en anderen die in naam van NEP (samen de 
'Vertegenwoordigers') in welke hoedanigheid dan ook optreden, om onze zakelijke activiteiten op 
een eerlijke en ethische manier uit te voeren. Wij hanteren een nultolerantiebenadering voor 
schendingen van de mededingingswetten die van toepassing zijn op ons bedrijf.  

1.2 Wij geloven dat een volledig concurrerende markt zowel ons bedrijf als onze klanten ten goede 
komt. We zetten ons in om, waar we ook actief zijn, professioneel, eerlijk en met integriteit te 
handelen in al onze zakelijke transacties en relaties, en we zien geen enkele activiteit door de 
vingers die op enigerlei wijze het niveau van concurrentie dat door onze klanten wordt verwacht 
zou kunnen beperken. 

1.3 We zullen alle mededingingswetten handhaven die van toepassing zijn op ons bedrijf, evenals de 
mededingingswetten van de rechtsgebieden waar we diensten verlenen.   

2. Over dit Beleid 

2.1 Het doel van dit Beleid is om: 

(a) onze verantwoordelijkheden en die van degenen die voor ons werken uiteen te zetten, 
door ons standpunt over het voorkomen van onwettig concurrentiebeperkend gedrag 
door het bedrijf na te leven en te handhaven; en 

(b) informatie en richtlijnen te verstrekken aan degenen die voor ons werken over hoe 
potentiële schendingen van het mededingingsrecht kunnen worden herkend en 
voorkomen. 

2.2 Als bedrijf kunnen we ernstige gevolgen ondervinden als ons gedrag, of dat van een persoon die 
voor ons werkt, inbreuk maakt op de mededingingswetgeving. Deze omvatten: 

(a) boetes tot 10% van de wereldwijde omzet van onze hele groep; 

(b) reputatieschade; 

(c) bezwarende en dure onderzoeken die vaak vele jaren duren; 

(d) civielrechtelijke vorderingen voor schadevergoedingen (die nu gemeengoed zijn); en 

(e) niet-afdwingbare voorwaarden of contracten. 

2.3 Personen die betrokken zijn bij schendingen van het mededingingsrecht lopen ook het risico met 
ernstige gevolgen te worden geconfronteerd, zoals: 

(a) strafrechtelijke sancties, waaronder gevangenisstraf en/of boetes (zelfs als hun gedrag 
niet oneerlijk was); 

(b) diskwalificatie van bestuursfuncties; 
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(c) aansprakelijkheid voor civielrechtelijke schadevergoeding;  

(d) reputatieschade; en 

(e) disciplinaire maatregelen. 

2.4 Daarom nemen we onze verantwoordelijkheden op het gebied van mededingingsrecht serieus en 
eisen we van alle personen die in paragraaf 3 hieronder worden genoemd dat ze te allen tijde 
voldoen aan dit Beleid. 

3. Wie moeten dit beleid naleven? 

Dit beleid is van toepassing op NEP, Personeel en Vertegenwoordigers zoals gedefinieerd in 
paragraaf 1.1. 

4. Wie is verantwoordelijk voor het beleid? 

4.1 Het Beleid wordt beheerd door de raad van bestuur van NEP, de Chief Legal Officer van NEP en 
de Group Compliance Director van NEP, evenals door hun aangewezen personen. 

4.2 De Chief Legal Officer heeft de primaire en dagelijkse verantwoordelijkheid voor het 
implementeren van dit Beleid, het controleren van het gebruik en de effectiviteit ervan, het 
behandelen van eventuele vragen hierover en het controleren van interne controlesystemen en 
-procedures om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn in het voorkomen van mogelijke inbreuken 
op het mededingingsrecht.   

4.3 Het management op alle niveaus is er verantwoordelijk voor dat diegenen die aan hen 
rapporteren dit Beleid begrijpen en naleven, en er regelmatig de juiste training over krijgen. 

4.4 U wordt uitgenodigd om commentaar te geven op dit Beleid en suggesties te doen voor 
verbetering ervan. Opmerkingen, suggesties en vragen kunnen worden gericht aan de Chief Legal 
Officer of de Group Compliance Director. 

5.  Algemene beginselen voor de omgang met concurrenten 

5.1 Zo af en toe komen we in contact met onze concurrenten in het kader van formele zakelijke 
transacties of branche-evenementen. Het is uw verantwoordelijkheid en uw verplichting om te 
allen tijde de onderstaande beginselen na te leven met betrekking tot contacten met 
concurrenten van NEP, om elk risico (of iedere schijn) van onwettig concurrentiebeperkend 
gedrag in strijd met de mededingingswetgeving te vermijden. 

Onwettige overeenkomsten met concurrenten  

5.2 Het is een ernstige schending van het mededingingsrecht voor concurrenten om in te stemmen 
met het beperken van concurrentie op welke manier dan ook, en in het bijzonder om: 

(a) prijzen, elementen van prijzen of andere handelsvoorwaarden vast te stellen;  
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(b) voorraden te beperken of te beheersen;  

(c) markten of klanten toe te wijzen tussen concurrenten; of  

(d) klanten, leveranciers of andere concurrenten gezamenlijk te boycotten.    

5.3 Een dergelijke overeenkomst zal onwettig zijn, zelfs als: 

(a) deze niet geïmplementeerd is of enig effect heeft gehad; of 

(b) deze niet schriftelijk is. De wetten verbieden elke vorm van een 
concurrentieverstorende overeenkomst of afspraak tussen concurrenten, ongeacht of 
deze formeel of informeel, expliciet of impliciet, verbaal of stilzwijgend is (bijv. een 
onuitgesproken 'gentleman’s understanding').  

5.4 U mag daarom nooit met een concurrent van NEP een akkoord sluiten om de concurrentie op 
enige manier te beperken. 

5.5 Het advies van de Chief Legal Officer of de Compliance Director van de NEP Group is vereist 
voordat NEP een zakelijke relatie aangaat met een concurrent. Zodra er goedkeuring is gegeven 
voor een zakelijke relatie met een concurrent, moeten te allen tijde de beginselen in dit Beleid 
met betrekking tot informatie-uitwisseling (hieronder uiteengezet) en alle protocollen die zijn 
gespecificeerd door de Chief Legal Officer of de Group Compliance Director strikt worden 
nageleefd.  

Onwettige communicatie met concurrenten 

5.6 U mag niet met concurrenten communiceren over concurrentiegevoelige onderwerpen. De 
loutere discussie over of uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie (zoals hieronder 
beschreven) tussen concurrenten kan leiden tot een ernstige schending van de 
mededingingswetgeving op zich, zelfs als er geen sprake van een overeenkomst is. Dit komt omdat 
het concurrenten kan helpen samen te zweren door de onzekerheid over de strategische 
variabelen van de concurrentie tussen hen weg te nemen (bijv. prijzen, output, vraag, kosten, 
marketingplannen, innovaties, enz.). De mededingingsautoriteiten trekken uit dergelijke 
discussies of uitwisselingen vaak de conclusie dat er kartelovereenkomsten bestaan, die elke vorm 
kunnen aannemen, hetzij bilateraal, eenrichtingsverkeer of zelfs indirect (bijv. informatie-
uitwisseling via een klant).  

5.7 De volgende thema’s hebben betrekking op 'concurrentiegevoelige informatie', die nooit mag 
worden besproken met of gecommuniceerd worden aan een concurrent:  

(a) recente of toekomstige prijzen, waaronder een component van de prijs (bijv. toeslagen, 
kortingen of rabatten) of timing van prijswijzigingen; 

(b) krediet- of leveringsvoorwaarden voor klanten; 

(c) kosten van het zakendoen; 

(d) winst of winstmarges; 

(e) verkoop-, marketing- of strategische bedrijfsplannen; 
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(f) de identiteit of accountgegevens van klanten die worden of zullen worden bediend door 
NEP of haar concurrenten; 

(g) markten of geografische gebieden die worden of zullen worden bediend door NEP of 
haar concurrenten;  

(h) specifieke aanbestedingen of offertes;  

(i) onderhandelingsstrategieën; of 

(j) selectie of beëindiging van klanten, of reacties op verzoeken van klanten. 

5.8 Als u op ongepaste wijze door een concurrent wordt benaderd, moet dit onmiddellijk via de juiste 
middelen worden gemeld aan de Chief Legal Officer of Group Compliance Director. Alle 
correspondentie naar of van concurrenten moet worden bewaard. 

5.9 U mag geen derde partij (inclusief een klant of leverancier) gebruiken als tussenpersoon om 
concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen met een concurrent, en u mag geen derde 
partijen vragen om concurrentiegevoelige informatie van onze concurrenten. Als u 
concurrentiegevoelige informatie van een concurrent ontvangt van een klant, zorg er dan voor 
dat u een dossier bijhoudt waarin u aangeeft (i) wie de informatie heeft verstrekt en (ii) dat deze 
informatie niet door u/NEP werd gevraagd, en stel de Chief Legal Officer of de Group Compliance 
Director hiervan op de hoogte.  

6.  Voorbereiding van aanbestedingen en beslissingen 

6.1 Competitieve aanbesteding is een belangrijk aspect van de activiteiten van NEP. De 
mededingingswetten die van toepassing zijn op NEP vereisen op een duidelijke manier dat 
concurrenten hun kosten- en prijsgegevens, en alle andere aspecten van hun aanbestedingen, 
onafhankelijk en zonder samenwerking met andere bieders moeten ontwikkelen. Daarom 
moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen bij de voorbereiding van onze 
aanbestedingen: 

(a) U mag geen informatie gebruiken die is verkregen van een concurrent voor de 
formulering of schatting van de aanbestedingen van NEP. Onze beleidslijnen en 
beslissingen voor aanbestedingen moeten onafhankelijk worden bepaald in het licht van 
relevante economische factoren, marktomstandigheden en informatie over de 
concurrentie die verkregen is via niet-concurrerende bronnen. Dergelijke beleidslijnen 
en beslissingen mogen niet gebaseerd zijn op enige communicatie of overeenkomst met 
een concurrent. 

(b) U mag geen enkele aanbesteding of geen enkel aspect van een aanbesteding 
(waaronder het bedrag van de aanbesteding, informatie die wordt gebruikt om de 
aanbesteding te berekenen, of de intentie van NEP of anderszins om een aanbesteding 
in te dienen) bespreken met een concurrent.  

Gezamenlijke aanbesteding en uitbesteding met concurrenten 
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6.2 Als NEP overweegt om een gezamenlijke aanbesteding in te dienen of een uitbestedingsrelatie 
aan te gaan met een concurrent, bijvoorbeeld omdat geen van beide partijen in staat zou zijn om 
alleen aan alle vereisten voor aanbesteding te voldoen, moet de Chief Legal Officer of Group 
Compliance Director worden geraadpleegd voordat er een gesprek wordt aangegaan met de 
potentiële partner voor aanbesteding of uitbesteding. De volgende protocollen (samen met alle 
andere protocollen die door de Chief Legal Officer of Group Compliance Director zijn 
gespecificeerd) moeten worden nageleefd met betrekking tot een overeenkomst voor 
gezamenlijke aanbesteding of uitbesteding met een concurrent:  

(a) De klant moet zijn toestemming geven voordat er gesprekken of afspraken over 
gezamenlijke aanbesteding of uitbesteding worden gevoerd of gemaakt. Voordat er een 
bevestiging is verkregen dat een klant geen bezwaar heeft tegen een mogelijke 
gezamenlijke aanbesteding of uitbesteding, mogen de partijen geen besprekingen 
voeren over die klant of de aanbesteding of kans. Als onderdeel hiervan mag niet 
besproken worden welke partij de klant zal of kan benaderen met betrekking tot de 
aanbesteding of kans, of een gezamenlijke aanbesteding of uitbestedingsregeling 
geschikt is voor het project, of welke contractuele rol elke partij zou aannemen.  

(b) De partijen mogen echter wel niet-gevoelige technische informatie over hun 
servicecapaciteiten en -technologie in algemene termen uitwisselen of bespreken 
(d.w.z. niet gerelateerd aan een bepaalde klant of projectaanbesteding of -
mogelijkheid), zodat ze in staat zijn om het volledige dienstenpakket dat mogelijk is via 
gezamenlijke aanbesteding of uitbestedingsregelingen individueel op de markt te 
brengen of aan klanten te promoten. 

(c) De partijen mogen, nadat is bevestigd dat de klant geen bezwaar heeft tegen 
gezamenlijke aanbesteding of besprekingen over uitbestedingen, geen 
concurrentiegevoelige informatie (zoals hierboven beschreven) uitwisselen of 
bespreken, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hun 
respectievelijke juridische adviseurs. 

(d) De partijen moeten de uitgewisselde of besproken informatie beperken tot informatie 
die strikt noodzakelijk is voor de beoordeling en uitvoering van de voorgestelde 
gezamenlijke aanbesteding of uitbestedingsovereenkomst door de partijen. 

(i) In het kader van een uitbestedingsregeling kan dit het volgende omvatten: 

(A) de prijzen die door de onderaannemer aan de hoofdaannemer in 
rekening worden gebracht (maar niet de totale prijs die voor het project 
door de hoofdaannemer aan de klant in rekening wordt gebracht);  

(B) technische informatie die nodig is om de gezamenlijke aanbesteding of 
uitbestedingsregeling voor te bereiden en te implementeren; en 

(C) de contractvoorwaarden die van toepassing zijn in het kader van die 
uitbestedingsovereenkomst. 

(ii) Gezamenlijke aanbestedingen die niet als uitbestedingsregelingen zijn 
gestructureerd, maar eerder een element van gezamenlijke marketing of 
gezamenlijke verkoop omvatten, hebben een bijzonder hoog risico voor 
concurrentierecht en daarom moet elke uitwisseling van informatie vooraf 
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worden goedgekeurd door de Chief Legal Officer of Group Compliance Director, 
na overleg, indien nodig, met de externe juridische adviseur. 

(e) De partijen moeten de verspreiding van informatie die van de andere partij wordt 
ontvangen beperken tot personen binnen hun organisaties of vertegenwoordigers die 
de informatie nodig hebben om de gezamenlijke aanbesteding of 
uitbestedingsovereenkomst te evalueren of te implementeren. 

(f) NEP mag de van de andere partij ontvangen informatie voor een bepaald project niet 
gebruiken voor andere doeleinden dan het evalueren of implementeren van de 
gezamenlijke aanbesteding of uitbestedingsovereenkomst. 

(g) NEP moet alle van de andere partij ontvangen informatie strikt vertrouwelijk 
behandelen. In het bijzonder mag er geen vertrouwelijke informatie die van de andere 
partij is ontvangen openbaar gemaakt worden aan een andere leverancier waarmee het 
een gezamenlijke aanbesteding of uitbestedingsovereenkomst aangaat. 

7.  Zorgen voor gepast gedrag bij branchebijeenkomsten en -evenementen 

7.1 NEP is lid van verschillende brancheverenigingen en we wonen regelmatig branche-
evenementen, waaronder conferenties, prijsuitreikingen met diner, enzovoort bij. 

7.2 Hoewel deelname aan brancheverenigingen vaak ten goede komt aan NEP en haar werknemers, 
verhoogt ons lidmaatschap ook potentiële risico's voor wat betreft het mededingingsrecht, omdat 
dergelijke verenigingen vaak concurrenten samenbrengen en discussies gemakkelijk kunnen 
overstappen op ongepaste onderwerpen. Ook sociale evenementen waar concurrenten aanwezig 
zijn, creëren een omgeving waar risicovolle discussies gemakkelijk kunnen plaatsvinden.  

7.3 Daarom is het uw verantwoordelijkheid om alle onderstaande principes in acht te nemen bij 
branchebijeenkomsten, conferenties en evenementen, ook tijdens alle sociale discussies: 

(a) Concurrentiegevoelige informatie (zoals hierboven beschreven) mag nooit worden 
besproken of uitgewisseld. Gesprekken moeten sociaal blijven of, als er branchezaken 
worden besproken of gepresenteerd, moeten deze beperkt worden tot niet-
concurrerende, openbaar beschikbare informatie over kwesties of zorgen van de hele 
branche. 

(b) U moet de agenda van de bijeenkomst begrijpen voordat u een bijeenkomst van een 
brancheorganisatie bijwoont. U moet ervoor zorgen dat er geen concurrentiegevoelige 
informatie bekendgemaakt of besproken wordt tijdens bijeenkomsten. Nadat de 
bijeenkomst heeft plaatsgevonden, moeten de notulen (en alle materialen die tijdens 
de bijeenkomst worden verspreid) worden bewaard.  

(c) Als er ongepaste onderwerpen worden aangekaart door concurrenten tijdens een 
bijeenkomst of evenement, is het niet voldoende om alleen stil te blijven. U moet 
onmiddellijk verzoeken om de beëindiging van het gesprek. Als het gesprek doorgaat, 
moet u zich op een duidelijke en onmiddellijk manier distantiëren van het gesprek en de 
ruimte verlaten (of u onttrekken aan de aanwezigheid van de concurrent, bijv. tijdens 
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een diner) en het incident zo snel mogelijk aan de Chief Legal Officer of Group 
Compliance Director melden. 

8. Uw verantwoordelijkheden 

8.1 U moet ervoor zorgen dat u dit Beleid leest, begrijpt en naleeft. 

8.2 Het voorkomen, opsporen en melden van onwettig concurrentieverstorend gedrag is de 
verantwoordelijkheid van iedereen die voor ons werkt of onder onze controle staat. U bent 
verplicht activiteiten te vermijden die kunnen leiden tot of suggereren dat dit Beleid wordt 
overtreden. 

8.3 U moet de Chief Legal Officer of de Group Compliance Director zo snel mogelijk op de hoogte 
stellen als u denkt of vermoedt dat er een conflict met dit beleid heeft plaatsgevonden, of in de 
toekomst kan plaatsvinden.  

9. Bescherming 

9.1 Personen die zorgen uiten of wangedrag van een ander melden, maken zich soms zorgen over 
mogelijke onaangename gevolgen. We streven ernaar om openheid aan te moedigen en zullen 
iedereen ondersteunen die zich te goeder trouw oprecht zorgen maakt met betrekking tot dit 
Beleid, zelfs als ze zich vergissen. 

9.2 We streven ernaar om ervoor te zorgen dat niemand een nadelige behandeling ondervindt als 
gevolg van: 

(a) het weigeren deel te nemen aan, bezorgd te zijn over, of het faciliteren van 
concurrentieverstorend gedrag van een andere persoon; of 

(b) het te goeder trouw melden van een vermoeden dat er een daadwerkelijke of mogelijke 
inbreuk op het mededingingsrecht heeft plaatsgevonden, of in de toekomst kan 
plaatsvinden.  

Een nadelige behandeling omvat ontslag, disciplinaire maatregelen, bedreigingen of andere 
ongunstige behandeling in verband met het melden van een zorg. Als u denkt dat u een dergelijke 
behandeling hebt ondergaan, moet u de Chief Legal Officer onmiddellijk op de hoogte stellen.  

10. Training 

10.1 We zullen ervoor zorgen dat verplichte training over dit Beleid wordt aangeboden aan die 
werknemers die zijn geïdentificeerd als zijnde blootgesteld aan mogelijke inbreuken op het 
mededingingsrecht. 

11. Schendingen van dit Beleid 

11.1 Elke werknemer die dit Beleid schendt zal worden geconfronteerd met disciplinaire maatregelen, 
die kunnen leiden tot ontslag wegens wangedrag of ernstig wangedrag. 
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11.2 We kunnen onze relatie met andere personen en organisaties die namens ons werken, beëindigen 
als zij dit Beleid schenden. 

12. Zorgen melden 

12.1 Alle bestuurders, functionarissen en werknemers zijn verplicht om melding te maken en anderen 
te stimuleren melding te maken van elke situatie waarin zij redelijkerwijs van mening zijn dat er 
sprake is van een overtreding of een mogelijke inbreuk op dit Beleid of andere procedures, 
wetgeving of voorschriften. U kunt te goeder trouw melding maken van niet-naleving zoals 
beschreven in paragraaf 17 van de Ethische gedragscode en zakelijk gedrag en/of het Beleid 
inzake klokkenluiden. Het Bedrijf tolereert geen represaillemaatregelen tegen een bestuurder, 
functionaris of werknemer die te goeder trouw melding maakt van bekend of vermoed wangedrag 
of andere overtredingen van dit Beleid. 

13. Goedkeuring 

  Goedkeuring voor het starten van dit Beleid is gegeven door: 

 

____________________________________________________ _______________________ 
Chief Executive Officer Datum 

 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Chief Legal Officer Datum 

 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Group Compliance Director Datum 
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