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Bond van Adverteerders (hierna: “BVA”) is een vereniging van het adverterende bedrijfsleven (met uitzondering van 

de media-exploitanten en media/reclamebureaus). Het doel van BVA is het behartigen van de belangen van zijn leden 

en het fungeren als een platform voor legitieme contacten tussen adverteerders.  

1 DE KERNACTIVITEITEN VAN BVA  

BVA is dé vertegenwoordiger van adverteerders en heeft als doel: het bevorderen en bewaken van vrijheid van 

verantwoorde commerciële communicatie, het vergroten van de communicatie effectiviteit van haar leden en het 

samenbrengen van leden. 

 

BVA is de enige officiële vertegenwoordiging van Nederlandse adverteerders. De rol van BVA bestaat uit drie 

kerntaken:  

 

 BVA bevordert en bewaakt de vrijheid om verantwoord te communiceren over merken en producten, waarbij 

zelfregulering het uitgangspunt is. 

 BVA vergroot de communicatie effectiviteit van haar leden door het bieden van concrete voordelen, waaronder 

(contract)advies, gecontroleerde bereikscijfers en onafhankelijke vakinformatie. 

 BVA brengt leden samen voor het uitwisselen van kennis en inzichten. 

 

Het is het expliciete beleid van BVA om alle werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke 

wet- en regelgeving. Dit geldt onverkort ook voor de mededingingsregels. Om te voorkomen dat BVA of de leden van 

BVA (wellicht onbedoeld) de mededingingsregels zouden overtreden, heeft de BVA deze ‘Competition Compliance 

Policy’ opgesteld. BVA verwacht van alle leden dat zij deze policy onderschrijven. Leden van de BVA die handelen in 

strijd met de onderstaande regels kunnen door de BVA worden uitgesloten van lidmaatschap. 

 

Hierna volgen eerst een overzicht van de regels waaraan BVA en de leden zich dienen te houden en vervolgens de 

richtlijnen voor bijeenkomsten van BVA. 

2 ALGEMENE REGELS 

Overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen  

Noch BVA noch enige commissie of activiteit van BVA zal worden gebruikt om te komen tot enige overeenkomst, 

overeenstemming of onderling afgestemde gedraging, zowel schriftelijk of mondeling, informeel of formeel tussen 

concurrenten met betrekking tot: 

 Prijzen, kortingen of andere verkoopcondities of voorwaarden. 

 Specificaties van producten of diensten. 

 Beperking van de groep van leveranciers en afnemers waarmee zaken gedaan wordt. 

 Gebieden waarin producten of diensten aangekocht of geleverd worden. 

 

Discussies over concurrentiegevoelige onderwerpen 

Tijdens bijeenkomsten van BVA zal geen concurrentiegevoelige informatie worden uitgewisseld. In geen geval zal er 

tussen leden van BVA informatie worden verstrekt over met leveranciers of afnemers overeengekomen prijzen, 

marges, kortingen of andere financiële of commerciële voorwaarden. Ook zal niet worden gesproken over het 

financiële resultaat van de individuele leden. Dit verbod betreft niet die informatie die op het moment van de 
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bijeenkomst reeds openbaar bekend is, informatie die ouder is dan één jaar, of geaggregeerde en geanonimiseerde 

informatie die niet meer terug te herleiden is naar afzonderlijke ondernemingen. BVA en de leden van BVA zullen 

handelen in overeenstemming met de richtlijnen voor bijeenkomsten die onder hoofdstuk 3 uiteengezet worden. 

 

Het uitwisselen van informatie over prijzen en andere commerciële voorwaarden 

BVA geeft geen informatie over de (toekomstige of huidige) prijzen, kortingen, of andere commerciële voorwaarden 

die worden gehanteerd in de relatie tussen individuele leveranciers en afnemers. Wanneer BVA de leden informatie 

verstrekt over commerciële voorwaarden, betreft zulks uitsluitend geaggregeerde gegevens. BVA zal ervoor zorg 

dragen dat uit de door BVA verstrekte gegevens geen (prijs)informatie over individuele ondernemingen kan worden 

afgeleid. 

 

Het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie 

BVA staat niet toe dat er commerciële informatie wordt uitgewisseld tussen de leden met als doel of mogelijk effect 

dat: 

 Prijzen, kortingen of andere commerciële voorwaarden worden geharmoniseerd. 

 De concurrentie tussen leden wordt beperkt met betrekking tot de verscheidenheid of de kwaliteit van de 

producten of diensten die zij aanbieden. 

 Leden onderling hun gedrag afstemmen met betrekking tot de producten of diensten die ze aankopen, hun keuze 

van leveranciers of de prijzen die ze betalen voor producten of diensten, inclusief commissies voor 

dienstverleners of agenten. 

 

Publicaties en rapporten 

De rapporten die BVA publiceert of presenteert behelzen en verwijzen niet naar (huidige of toekomstige) individuele 

prijzen, kortingen of andere financiële voorwaarden van producten of diensten die door leden worden aangekocht of 

aangeboden. 

 

Lidmaatschap BVA en deelname aan activiteiten 

BVA zal niet zonder reden of willekeurig leden uitsluiten van lidmaatschap of van deelname aan activiteiten 

georganiseerd door BVA, wanneer uitsluiting van deelname schade toebrengt aan de mogelijkheid voor huidige of 

toekomstige leden om effectief te kunnen concurreren. 

 

Leden blijven onafhankelijk van BVA 

Activiteiten van BVA of communicatie door BVA zal nooit mogen worden opgevat als een overeenkomst of onderlinge 

afstemming met de strekking dat gezamenlijk wordt afgezien van de inkoop van producten of diensten van een 

bepaalde aanbieder of van de levering van producten of diensten aan een bepaalde afnemer. Alle adviezen en 

voorlichting die BVA haar leden geeft zijn uitdrukkelijk als louter adviserend bedoeld. De leden van BVA behouden te 

allen tijde de vrijheid om zelfstandig hun commerciële activiteiten in te richten.  

3 RICHTLIJNEN VOOR BIJEENKOMSTEN VAN BVA 

Deze richtlijnen maken deel uit van BVA’s Compliance Policy. Alle leden van BVA dienen zich te houden aan deze 

richtlijnen en niet in strijd met het mededingingsrecht te handelen tijdens bijeenkomsten van BVA.  

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst 

 Voorafgaand aan een bijeenkomst zal een Voorzitter worden aangewezen. 

 BVA bereidt in overleg met de Voorzitter een schriftelijke agenda voor. 
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 Voor onderwerpen die vanuit het oogpunt van het mededingingsrecht mogelijk gevoelig liggen, zal worden 

aangegeven waarom het onderwerp op de agenda staat en waarom het volgens BVA’s Compliance Policy 

besproken mag worden. 

 Op de vergadering dient een kopie van BVA’s Compliance Policy fysiek beschikbaar te zijn zodat deze eventueel 

kan worden geraadpleegd. 

 

Tijdens de bijeenkomst  

 De deelnemers zullen niet spreken over andere onderwerpen dan vermeld op de agenda. Als een deelnemer een 

ander onderwerp wil bespreken, dan zal dit worden overlegd met en is dat ter goedkeuring van de Voorzitter. 

 De deelnemers zullen niet spreken of informatie uitwisselen over concurrentiegevoelige onderwerpen. De 

volgende onderwerpen mogen tijdens bijeenkomsten van BVA niet aan bod komen: 

- Individuele prijzen, tarieven en overige commerciële condities overeengekomen met leveranciers of afnemers, 

alsmede (toekomstige of verwachte) veranderingen daarvan, behoudens informatie die publiekelijk bekend is 

of zodanig geaggregeerd is dat individuele informatie niet meer herleid kan worden. 

- Beleid of voornemens van een of meerdere BVA-leden om vanwege welke reden dan ook geen zaken te doen 

met bepaalde leveranciers of afnemers. 

- Beleid of voornemens van een of meerdere BVA-leden om bepaalde producten of diensten niet (langer) in te 

kopen of aan te bieden. 

- Andere onderwerpen die op basis van BVA’s Compliance Policy of de mededingingswet  niet besproken mogen 

worden. 

 Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Voorzitter. 

 

Na de bijeenkomst 

 Na goedkeuring door de Voorzitter wordt het verslag van de bijeenkomst aan alle deelnemers toegestuurd. 

 In de eerstvolgende vergadering wordt het verslag door de deelnemers (eventueel na wijziging) bekrachtigd. 

 Een kopie van het Verslag wordt gearchiveerd door de administratie van BVA. 

 


