
Attentie! 
Dit is een gedragscode mededingingsrecht voor een ieder die een bijeenkomst bijwoont van of 
georganiseerd door het Nederlands Uitgeversverbond of een van zijn Groepsverenigingen (hierna genoemd 
‘NUV’). Bent u te gast bij het NUV, lees deze code dan a.u.b. zorgvuldig door.  
 
De code is opgesteld om u zelf, uw collega’s en uw brancheorganisatie te behoeden voor - al dan niet bewuste - 
overtredingen van het mededingingsrecht. Dit is niet alleen noodzakelijk omdat op overtreding van het 
mededingingsrecht hoge boetes staan voor individuele leden én voor verenigingen van ondernemers. Ook 
schaadt de overtreding het imago van de gehele sector. Voldoende reden om onderstaande code nauwkeurig 
te lezen en na te leven, vooral ook tijdens de informele momenten voor tijdens en na afloop van de 
bijeenkomsten!  
 ___________________________________________________________________________________________  

Onthoud u van afstemming:  

1. over prijzen of prijsgerelateerde zaken, zoals marges, kortingen en toeslagen; 

2. over afzet, waaronder belevering van bepaalde klanten, of activiteiten in een bepaald segment of gebied; 

3. met wederverkopers over minimum wederverkoopprijzen of te hanteren marges (behoudens  artikel 12 

van de Wet op de Vaste Boekenprijs).  

 

Wissel geen informatie uit over: 

4. prijzen, kosten, kortingen, marges, omzet of volumes, tenzij deze informatie ouder is dan één jaar *. 

 

*Het verzamelen, bewerken en verspreiden van marktgegevens door of namens een onafhankelijke derde is op 

zich geoorloofd, mits het marktgedrag van afzonderlijke deelnemers niet bekend wordt gemaakt en ook niet is 

te herleiden uit de verspreide gegevens. 

 

Rol van het NUV 

5. Het NUV zal op geen enkele wijze gedragingen als hiervoor beschreven initiëren, faciliteren of uitvoeren. 

6. Het NUV zal zich onthouden van aanbevelingen in welke vorm dan ook met betrekking tot marges, prijzen 

en prijselementen, zoals kortingen en toeslagen, of andere concurrentieparameters. 

7. Het NUV zal nimmer actief oproepen tot een boycot van bepaalde klanten of leveranciers of  tot een 

daarmee gelijk te stellen gedraging. Het NUV kan wel namen noemen  van wanbetalers of 

wetsovertreders, maar zal zich steeds onthouden van enig advies, oproep of overleg dat de keuzevrijheid 

van de leden zou kunnen beïnvloeden. 

8. Het NUV zal zo nodig ingrijpen indien wordt waargenomen dat  zijn bezoekers bij (informeel) contact met 

anderen bovenstaande regels niet in acht nemen. 

9. Bij schending van bovenstaande regels of bij twijfel zal het NUV de bijeenkomst direct  schorsen en advies  

vragen bij de compliance officer voordat het overleg wordt hervat; dit wordt dan genotuleerd. 

 ___________________________________________________________________________________________  

Mocht u naar aanleiding van deze code nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met: de compliance 

officer van het NUV (mr. M.B. Kramer via 020-4309150 of 06-29585533) 


