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Gedragscode: mededingingsrecht/fraude/corruptie Vereniging ION 
 
Vereniging ION behartigt de belangen van haar leden en de branche in de ruimste zin des woord. Daarbij geldt dat het 
collectief belang van haar leden voorop staat, en er geen sprake zal zijn van exclusiviteit. Vereniging ION werkt 
vanuit kernwaarden. Dit houdt in dat integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid als uitgangspunten dienen 
in haar werkwijze om de doelen van de vereniging te bereiken. Naast voorgaande vindt Vereniging ION dat haar 
activiteiten in overeenstemming moeten zijn met de vigerende wetgeving. Dit betreft ook het mededingingsrecht en 
de wetgeving ter bestrijding van fraude en corruptie (omkoping). Vereniging ION onderstreept de vrije concurrentie, 
die de Wet Mededingingsrecht bevorderd. 
 
De inhoud van bovenstaande wetgevingen heeft Vereniging ION omgezet in een gedragscode, die bindend zal zijn voor 
samenwerkende personen/partijen, die direct betrokken zijn bij het werk van Vereniging ION, of in naam van 
Vereniging ION handelen. Met deze code beoogt Vereniging ION bij alle partijen en instanties, die met de vereniging 
te maken hebben, vertrouwen te creëren in de integriteit van de vereniging en de branche.  
 
1. Procedure vergadering/overleg van rechtspersonen en commissies, inherent aan Vereniging ION: 
Voorafgaand aan de vergadering: 

• deelnemers mogen geen onderwerpen op de agenda plaatsen waarvan vaststaat of vermoed kan worden, dat het 
bespreken hiervan een mededinging beperkend karakter zal hebben of krijgen. 

• de agenda zal in lijn zijn met de doelstellingen van het overlegorgaan en/of Vereniging ION. 
 
Tijdens vergaderingen:  

• zodra er een concurrentieverstorend onderwerp wordt besproken, dienen deelnemers een waarschuwing uit te 
spreken en laten zij deze besprekingen stopzetten;  

• als de vergadering een dergelijke waarschuwing negeert, dienen deelnemers de vergadering te verlaten. 
Inbreuken (ook twijfelgevallen) worden schriftelijk of per e-mail voorgelegd aan de directeur van het 
verenigingsbureau. Laatst genoemde meldt het voorval aan het bestuur. 

• Als de bespreking van het voorval leidt tot de conclusie dat er inderdaad sprake is van een 
mededingingsbeperking, zal de directeur en de deelnemers zich van de bespreking/de besluitvorming 
distantiëren door een besluit van het bestuur.  

 
Buiten een vergadering:   

• mogen deelnemers geen aanbevelingen of mededelingen doen aan deelnemers/leden, mondeling noch 
schriftelijk, die mededinging beperkend zijn;  

• mogen deelnemers geen afspraken met derden maken die de werking van de markt verstoren, en dienen zij zich 
in ieder geval te onthouden om dergelijke afspraken te maken namens de vereniging;  

• mogen deelnemers geen stukken opstellen of verspreiden met concurrentiebeperkende onderwerpen.  
 
2. Fraude en corruptie (omkoping): 
Fraude: 
Het plegen van fraude is schadelijk voor de vereniging en voor haar leden en eveneens strafbaar. Daarom zijn wij 
integer in ons werk en vermijden wij elke vorm van fraude. Dit verwachten wij ook van de medewerkers en 
samenwerkende personen/partijen. 
 
Corruptie en omkoping: 
Dit is strafbaar. Vereniging ION en haar samenwerkende personen/partijen onthouden zich van elke vorm van 
omkoping. 
Het geven of ontvangen van giften/relatiegeschenken en diensten zullen zodanig worden beperkt dat het niet leidt 
tot beïnvloeding en moeten gemeld worden bij de directeur. Zakelijke diners ter bespreking en toelichting van 
onderwerpen, gerelateerd aan de branche en/of de vereniging, zijn toegestaan. 
 
Bij twijfel of verdenking van het niet naleven van deze gedragscode, wordt melding gedaan bij de directeur of het 
bestuur van de vereniging. Het niet nakomen van deze code door betrokkenen zoals genoemd, zal leiden tot 
oplegging van sancties door Vereniging ION. De sancties kunnen bestaan uit: waarschuwing, berisping, schorsing en/of 
ontslag. 
 
 
Bovenstaande gedragscode beschrijft de wijze waarop Vereniging ION omgaat met de regels vanuit de wetgeving 
ter attentie van het Mededingingsrecht, fraude en corruptie. Deze gedragsregel is eveneens bedoeld als leidraad 
voor de lidbedrijven van Vereniging ION. 


