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DIT VERTROUWELIJKHEIDSPROTOCOL (het "Vertrouwelijkheidsprotocol") is d.d. 13 mei 

2019 gesloten 

TUSSEN:  

1. Alle partijen als vermeld in Bijlage 4 (hierna te noemen: Partijen).  

 

CONSIDERANS: 

(A) Op 10 en 13 mei 2019 hebben Vlaamse Partijen het Initiatief TruStone gesloten en 

Nederlandse partijen het IMVO-convenant Natuursteen. Het Initiatief TruStone is 

integraal onderdeel van het IMVO-convenant natuursteen. Hierna zal naar beide worden 

verwezen als “Convenant / Initiatief”.  

(B) Partijen zullen in het kader van het Initiatief op diverse terreinen discussies voeren, 

waaronder begrepen de praktische invulling van een effectief due diligence-systeem, 

alsmede de gezamenlijke uitvoering van diverse studies en overige daarmee verband 

houdende activiteiten. Alle discussies, vergaderingen, rapporten, studies en overige 

activiteiten in het kader van het Initiatief hierna te noemen: de "Activiteiten".  

(C) Partijen erkennen hun verplichtingen ingevolge (inter)nationale wet- en regelgeving 

waaronder die op het gebied van mededingingsrecht en handelen in overeenstemming 

hiermee.  

(D) Partijen wensen de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen ten behoeve van de naleving 

van de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, waaronder die op het gebied van 

het mededingingsrecht. Deze voorzorgsmaatregelen dienen met name ervoor te zorgen 

dat de informatie die onderling wordt uitgewisseld in het kader van de Activiteiten (i) 

vertrouwelijk blijft en (ii) niet resulteert in een ongeoorloofde beperking van de 

mededinging. 

(E) Partijen hebben om die reden hierover afspraken opgenomen in dit 

Vertrouwelijkheidsprotocol en wensen zich hieraan te verbinden.  

(F) Partijen zullen overeenkomstig de artikelen 6 en 10 van het Initiatief een onafhankelijk 

secretariaat (hierna: het Secretariaat) aanwijzen. Dit Secretariaat kan door een derde 

partij of door de Sociaal-Economische Raad (hierna: de SER) worden verzorgd. Indien 

Partijen de SER verzoeken het Secretariaat te verzorgen, zal er een afzonderlijke 

overeenkomst van opdracht (de Overeenkomst van Opdracht) met de SER worden 

aangaan, waarin de taken van het Secretariaat en diens vertrouwelijkheidsverplichting 

worden geregeld. 

(G) Daartoe zijn Partijen,  

ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:  
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1. UITLEG 

1.1. De definities en de overige bepalingen in Bijlage 1 zijn op dit gehele 

Vertrouwelijkheidsprotocol van toepassing. 

1.2. Wanneer in dit Vertrouwelijkheidsprotocol verwezen wordt naar een Artikel of een Bijlage, 

wordt daarmee verwezen naar een artikel of bijlage in dit Vertrouwelijkheidsprotocol. De 

Bijlagen maken deel uit van dit Vertrouwelijkheidsprotocol. 

1.3. De opschriften in dit Vertrouwelijkheidsprotocol zijn niet van invloed op de uitleg daarvan. 

2. UITWISSELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE 

2.1. Het is inherent aan deelname aan het Convenant / Initiatief dat Partijen onderling 

informatie uitwisselen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen. Dat is niet bezwaarlijk en juist 

van belang voor de succesvolle implementatie van het Convenant / Initiatief. Het is daarbij 

belangrijk dat Partijen in vertrouwen met elkaar kunnen spreken. Partijen verbinden zich 

daarom ertoe alle informatie en documenten die zijn of worden uitgewisseld in het kader 

van de Activiteiten (hierna te noemen: Informatie) vertrouwelijk te behandelen en niet 

aan een derde, niet zijnde het Secretariaat, te openbaren. Elke Partij zal er daarnaast 

voor zorgdragen dat zijn Verbonden Partijen ook aan de bepalingen in het 

Vertrouwelijkheidsprotocol gebonden zijn en deze zullen nakomen. Tevens zullen Partijen 

informatie ten aanzien van geschillen of discussies verband houdende met het Convenant 

/ Initiatief, het Vertrouwelijkheidsprotocol of de Overeenkomst van Opdracht 

vertrouwelijk behandelen. 

2.2. De beperkingen in Artikel 2.1 zijn niet van toepassing indien en voor zover: 

a. De stuurgroep als bedoeld in artikel 10 van het Initiatief (hierna te noemen: de 

Stuurgroep) schriftelijk toestemming geeft de Informatie openbaar te maken en/of 

te delen met een derde partij; of 

 

b. de Informatie algemeen bekend is of indien de Informatie aan de ontvangende Partij 

rechtmatig werd verstrekt door een derde; of 

 

c. het verstrekken van de Informatie nodig is ter verkrijging van advies van een 

professionele adviseur; of 

 

d. de wet of een rechterlijke, overheids- of toezichthoudende instantie openbaarmaking 

of bekendmaking van de Informatie verlangt of de bevoegde financiële toezichthouder 

zulks redelijkerwijze verzoekt; of de Informatie wordt gebruikt in een procedure voor 

een scheidsgerecht tussen twee of meer Partijen in verband met dit 

Vertrouwelijkheidsprotocol. 

 

2.3. In geval van openbaarmaking van Informatie ingevolge artikel 2.2.c zal de 

openbaarmakende Partij ervoor zorgdragen dat de betreffende professionele adviseur 

door de beperkingen in artikel 2 gebonden is en deze zal nakomen.  

2.4. Elke schending van artikel 2 door een Partij, een Verbonden Partij of een professionele 

adviseur van een Partij, zal op de kortst mogelijke termijn door de desbetreffende Partij 

aan de andere Partijen en de Stuurgroep gemeld worden. 

2.5. Partijen verbinden zich de Informatie in afdoende mate te beschermen en afgezonderd 

van andere documenten en informatie te bewaren. Partijen verbinden zich de Informatie 



 

 (3) 

uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor deze is verkregen. 

3. CONCURRENTIEGEVOELIGE INFORMATIE 

3.1. Partijen erkennen dat de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het 

mededingingsrecht grenzen stelt aan de uitwisseling van informatie. Dit geldt in het 

bijzonder voor de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie zoals omschreven in 

Bijlage 1 (hierna te noemen: Concurrentiegevoelige Informatie).  

3.2. Partijen zullen onderling geen Concurrentiegevoelige Informatie uitwisselen of delen. 

3.3. Partijen komen overeen dat alle verstrekkingen van Concurrentiegevoelige Informatie 

beperkt zullen zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de succesvolle implementatie van het 

Initiatief en uitsluitend zullen lopen via het Secretariaat. 

3.4. Het Secretariaat dient (i) ten aanzien van alle Informatie vertrouwelijkheid te betrachten, 

(ii) ervoor te zorgen dat de Concurrentiegevoelige Informatie in afdoende mate is 

beschermd en uitsluitend wordt aangewend voor het doel waarvoor deze is verzameld, 

(iii) ervoor te zorgen dat de Concurrentiegevoelige Informatie die van de Partijen wordt 

verkregen niet wordt gedeeld met een of meer andere Partijen en dat bijzonderheden ter 

zake evenmin met hen worden gedeeld en (iv) ervoor te zorgen dat alle informatiestromen 

tussen het Secretariaat en een of meer Partijen ter uitvoering van de Activiteiten uit 

geaggregeerde, niet individueel herleidbare gegevens bestaan, indien en voor zover die 

gegevens afgeleid zijn van en/of gebaseerd zijn op Concurrentiegevoelige Informatie, een 

en ander overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het 

mededingingsrecht. Partijen komen overeen dat de hiervoor vermelde taken, ingeval de 

SER het Secretariaat verzorgt, nader uiteengezet worden in de Overeenkomst van 

Opdracht. 

3.5. In situaties waarin (mogelijk) Concurrentiegevoelige Informatie zal worden verstrekt, kan 

het Secretariaat overwegen een derde en/of een groep onafhankelijke personen aan te 

wijzen (hierna te noemen: het "Onafhankelijke Team"), die de betreffende informatie 

verwerkt en de communicatie tussen een of meer Partijen en het Secretariaat regelt. Het 

Onafhankelijke Team wordt op verzoek van het Secretariaat benoemd door de Stuurgroep 

vermeld in artikel 10 van het Initiatief. Het Onafhankelijke Team dient de verplichtingen 

uit dit Vertrouwelijkheidsprotocol in acht zullen nemen als ware zij partij bij dit 

Vertrouwelijkheidsprotocol. Daartoe dient het Onafhankelijke Team de 

Vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen welke is opgenomen in Bijlage 2 bij dit 

Vertrouwelijkheidsprotocol. 

3.6. Partijen dragen ervoor zorg dat een derde partij (zoals een extern individu of organisatie) 

die betrokken is bij de implementatie van het Convenant / Initiatief, de verplichtingen uit 

dit Vertrouwelijkheidsprotocol in acht zal nemen als ware zij partij bij dit 

Vertrouwelijkheidsprotocol. Daartoe dient deze derde de Vertrouwelijkheidsverklaring te 

ondertekenen welke is opgenomen in Bijlage 2 bij dit Vertrouwelijkheidsprotocol. 

3.7. Partijen en/of het Secretariaat zullen per geval bekijken of een mededingingsjurist dient 

te worden ingeschakeld als bedoeld in Bijlage 1 (hierna te noemen: "Externe 

Mededingingsjurist") om ervoor te zorgen dat de uitwisseling, verwerking en 

openbaarmaking van Concurrentiegevoelige Informatie niet in strijd is met onder meer 

(i) dit Vertrouwelijkheidsprotocol en (ii) de geldende (inter)nationale mededingingswet- 

en regelgeving. 

3.8. Tot slot treffen Partijen de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alle 

vergaderingen en discussies die in het kader van het Convenant / Initiatief worden 

georganiseerd, op professionele wijze met inachtneming van de toepasselijke wet- en 
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regelgeving op het gebied van het mededingingsrecht geschieden. Met name komen 

Partijen overeen dat alle vergaderingen en discussies aan de minimumnormen voldoen 

welke zijn opgenomen in Bijlage 3 bij dit Vertrouwelijkheidsprotocol.  

4. ALGEMENE BEPALINGEN 

4.1. Dit Vertrouwelijkheidsprotocol kan in meerdere exemplaren worden ondertekend. Dit 

heeft dezelfde werking als ware de handtekeningen op de diverse exemplaren op één 

authentiek exemplaar van dit Vertrouwelijkheidsprotocol geplaatst.  

4.2. Dit Vertrouwelijkheidsprotocol kan alleen schriftelijk en met instemming van alle Partijen 

worden gewijzigd of aangevuld. 

4.3. Het is Partijen niet toegestaan om hun rechten of verplichtingen ingevolge dit 

Vertrouwelijkheidsprotocol geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens schriftelijke 

toestemming van de overige Partijen. 

4.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, kan een vordering tot nakoming van het bepaalde 

in dit Vertrouwelijkheidsprotocol uitsluitend worden ingediend door een partij bij dit 

Vertrouwelijkheidsprotocol of door haar bevoegde rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden. 

Ingeval een in dit Vertrouwelijkheidsprotocol opgenomen derdenbeding door een derde 

wordt aanvaard, wordt deze derde daarmee geen partij bij dit Vertrouwelijkheidsprotocol. 

4.5. Indien dit Vertrouwelijkheidsprotocol gedeeltelijk ongeldig, nietig of onverbindend zal 

blijken te zijn, zullen Partijen aan de overige bepalingen van de overeenkomst gebonden 

blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om het ongeldig of onverbindend 

gebleken gedeelte van de overeenkomst te vervangen door bepalingen die wel geldig en 

verbindend zijn en die - gelet op de inhoud en strekking van dit Vertrouwelijkheidsprotocol 

- zo veel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldig of onverbindend gebleken 

gedeelte. 

4.6. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het recht op ontbinding en vernietiging uit en doen 

daarvan afstand. 

4.7. Dit Vertrouwelijkheidsprotocol vormt de gehele overeenkomst tussen Partijen ten aanzien 

van de in dit Vertrouwelijkheidsprotocol vermelde afspraken en treedt in de plaats van 

alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen Partijen ter zake.  

4.8. Alle kosten die een Partij heeft gemaakt of moet maken ter voorbereiding, sluiting of 

uitvoering van dit Vertrouwelijkheidsprotocol komen voor haar eigen rekening. 

4.9. Alle kennisgevingen, toestemmingen, afstandsverklaringen en andere mededelingen 

ingevolge dit Vertrouwelijkheidsprotocol dienen schriftelijk in het Nederlands of Engels te 

worden gedaan en mogen alleen persoonlijk ter hand worden gesteld of per aangetekende 

post, koerier, fax of e-mail worden verzonden naar zodanige adressen en faxnummers 

waarvan een Partij de andere Partij(en) van tijd tot tijd in kennis stelt. 

5. TOEPASSELIJK RECHT 

5.1. Op dit Vertrouwelijkheidsprotocol en op alle contractuele en niet-contractuele 

verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met dit Vertrouwelijkheidsprotocol 

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van regels van 

internationaal privaatrecht die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie 

leiden. 



 

 (5) 

6. GESCHILLENBESLECHTING 

6.1. Alle geschillen voortvloeiende uit dit Vertrouwelijkheidsprotocol (waaronder begrepen 

geschillen omtrent de geldigheid van dit Vertrouwelijkheidsprotocol, vragen over de 

bevoegdheid van de arbiters en geschillen over de vraag of een bepaald geschil aan 

arbitrage dient te worden onderworpen) worden uitsluitend beslecht door arbitrage 

overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht 

bestaat uit drie arbiters die conform dit reglement worden benoemd. Het scheidsgerecht 

zal beslissen naar de regelen des recht. De arbitrage vindt plaats in Rotterdam. De 

arbitrageprocedure wordt in het Nederlands gevoerd. Het arbitraal vonnis wordt 

uitsluitend bekend gemaakt aan de partijen bij de arbitrage.  

6.2. Samenvoeging van het arbitraal geding met een andere procedure als bedoeld in art. 

1046 Rv wordt uitgesloten. 

7. TAAL 

7.1. Dit Vertrouwelijkheidsprotocol en de daarin vermelde afspraken zijn in de Nederlandse 

taal gesteld. Alle kennisgevingen, vorderingen, verzoeken, verklaringen, certificeringen 

en overige documenten en communicatie dienen in het Engels of Nederlands te worden 

gesteld, tenzij anders overeengekomen.  

8. DUUR, TOETREDING EN BEEÏNDIGING 

8.1. Het Vertrouwelijkheidsprotocol treedt in werking bij ondertekening en blijft volledig van 

kracht voor de duur van het Convenant / Initiatief. 

8.2. Toetreding tot het Vertrouwelijkheidsprotocol door een nieuwe partij bij het Convenant / 

Initiatief geschiedt door ondertekening van de Toetredingsverklaring in Bijlage 5 bij dit 

Vertrouwelijkheidsprotocol. Partijen bij dit Vertrouwelijkheidsprotocol stemmen bij 

voorbaat in met een dergelijke toetreding. 

8.3. Iedere Partij kan haar deelname aan het Convenant / Initiatief beëindigen volgens de 

procedure en voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 15 van het Initiatief. Indien een 

Partij haar deelname aan het Convenant / Initiatief beëindigt, wordt daarmee haar 

deelname aan dit Vertrouwelijkheidsprotocol gelijktijdig beëindigd. 

8.4. Na beëindiging van dit Vertrouwelijkheidsprotocol, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven 

de artikelen 2 (Uitwisseling en gebruik van informatie), 4.7 (Volledige overeenkomst), 5 

(Toepasselijk recht), 6 (Geschillenbeslechting) en 8.5 (Vernietiging concurrentiegevoelige 

informatie) van kracht. Beëindiging van dit Vertrouwelijkheidsprotocol ontheft een Partij 

niet van aansprakelijkheid voor een schending van zijn toezeggingen of andere 

verplichtingen die zich vóór beëindiging heeft voorgedaan. 

8.5. Nadat een Partij haar deelname aan het Vertrouwelijkheidsprotocol heeft beëindigd dient 

zij, na een schriftelijk en gespecificeerd verzoek daartoe van een andere Partij of het 

Secretariaat, voor zover redelijkerwijs mogelijk alle originelen en kopieën van 

documenten waarin analyses, studies, compilaties en overige materiaal dat op 

Concurrentiegevoelige Informatie is gebaseerd en/of daarvan is afgeleid te vernietigen. 

Een dergelijk verzoek moet gedaan zijn binnen een termijn van een maand nadat een 

Partij zijn deelname aan het Vertrouwelijkheidsprotocol heeft beëindigd. 

8.6. Indien een Partij haar deelname aan het Vertrouwelijkheidsprotocol beëindigt, blijven de 

verplichtingen voor de overige Partijen onverminderd van kracht. 
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Handtekeningenpagina bij Vertrouwelijkheidsprotocol IMVO-convenant natuursteen / 

Initiatief TruStone 

 

 

 

[Naam organisatie] 

[Naam ondertekenaar:] 

[Titel ondertekenaar:] 

[E-mailadres waarnaar kennisgevingen kunnen worden gestuurd]  

 

___________________ 

Datum:  
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST  

(1) In dit Vertrouwelijkheidsprotocol hebben onderstaande begrippen de daarachter vermelde 

betekenis: 

Activiteiten 

 

Concurrentiegevoelige 

Informatie 

Alle discussies, vergaderingen, rapporten, studies en overige 

activiteiten in het kader van het Convenant / Initiatief. 

 

Strategische informatie die bij uitwisseling het gedrag van 

ondernemingen kan beïnvloeden met eventueel een beperking 

van de mededinging tot gevolg, zoals informatie over voorbije, 

huidige of toekomstige: (i) prijzen en prijsaspecten (b.v. 

actuele prijzen, kortingen, restituties, berekeningsmethoden), 

prijsstrategie, geplande prijswijzigingen (stijging/daling) etc., 

(ii) overige handelsvoorwaarden ; (iii) koststructuren, 

winstmarges, capaciteit of productie; (iv) plannen omtrent 

toekomstige bedrijfs-, investerings-, product-, en 

marketingstrategieën, (v) inkoop- of aanbestedingsplannen of 

overige commerciële strategieën, (vi) omzetvolumes en -

cijfers, verkoopquota of marktaandelen, (vii) interne 

technische ontwikkelingen en (viii) individuele contacten met 

klanten en leveranciers, zoals status en inhoud van jaarlijkse 

onderhandelingen. 

Derde 

 

Externe 

Mededingingsjurist 

 

Informatie 

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die geen Partij of 

Verbonden Partij is. 

Een door Partijen en/of het Secretariaat ingeschakelde jurist 

die bekwaam en voldoende geschoold is in het (inter)nationale 

mededingingsrecht. 

 

Alle informatie en documenten die zijn of worden uitgewisseld 

in het kader van de Activiteiten, waaronder maar niet beperkt 

tot informatie over een Partij, de Overheid of het Secretariaat 

in verband met het Convenant / Initiatief; de inhoud van 

vergaderingen in verband met het Convenant / Initiatief; de 

agenda, notulen en andere stukken van vergaderingen in 

verband met het Convenant / Initiatief; documenten over de 

Sharepoint-pagina’s in verband met het Convenant / Initiatief; 

en geschillen of discussies die in verband met het 

Convenant / Initiatief, het Vertrouwelijkheidsprotocol of de 

Overeenkomst van Opdracht ontstaan. 

Verbonden Partij Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon of vennootschap 

waarmee een Partij in een groep verbonden is; elke 

dochtermaatschappij van een Partij; elke (rechts)persoon of 

vennootschap waarvan die Partij een dochtermaatschappij is 

en elke andere (rechts)persoon of vennootschap die van de 

eerstbedoelde (rechts)persoon of vennootschap een 

dochtermaatschappij is; elk lid van een orgaan en elke 

werknemer van elk van de hiervoor genoemde 
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(rechts)personen of vennootschappen; 

In deze definitie wordt onder "dochtermaatschappij" en 

"groep" verstaan een dochtermaatschappij respectievelijk 

groep als bedoeld in de artikelen 2:24a en 2:24b BW; ten 

aanzien van natuurlijke personen en vennootschappen zijn die 

artikelen voor zover nodig van overeenkomstige toepassing. 

 

(2) Waar in dit Vertrouwelijkheidsprotocol een begrip niet gedefinieerd is geldt dat wordt 

aangesloten bij de betekenis van dat begrip in het Convenant / Initiatief.  

(3) Waar het enkelvoud wordt gebruikt, wordt daaronder tevens het meervoud verstaan en 

omgekeerd. Waar aan de mannelijke vorm wordt gerefereerd, wordt daaronder tevens de 

vrouwelijke vorm bedoeld. 
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BIJLAGE 2 VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING  

(A) Ondergetekende heeft het Vertrouwelijkheidsprotocol gelezen en begrepen en verbindt 

zich de verplichtingen uit het Vertrouwelijkheidsprotocol in acht te zullen nemen als ware 

zij partij bij het Vertrouwelijkheidsprotocol en in het bijzonder:  

i) vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van alle Informatie;  

ii) ervoor te zorgen dat de Informatie in afdoende mate beschermd is en afgezonderd 

van andere informatie en documenten wordt bewaard; 

iii) ervoor te zorgen dat Informatie uitsluitend wordt aangewend voor het doel 

waarvoor deze is verkregen; 

iv) ervoor te zorgen dat Concurrentiegevoelige Informatie die van een Partij wordt 

verkregen noch geheel noch gedeeltelijk wordt gedeeld met een of meer andere 

Partijen en dat bijzonderheden ter zake evenmin met hen worden gedeeld. 

v) ervoor te zorgen dat ten aanzien van vergaderingen en discussies waaraan 

ondergetekende deelneemt de minimumnormen voor vergaderingen en 

discussies, zoals opgenomen in Bijlage 3 bij het Vertrouwelijkheidsprotocol, in 

acht worden genomen.  

 (B)  Het bepaalde in deze Vertrouwelijkheidsverklaring laat onverlet dat ondergetekende 

mededelingen omtrent Informatie kan doen en Informatie openbaar kan maken indien de 

wet of een rechterlijke, overheids- of toezichthoudende instantie zulks verlangt of de 

bevoegde financiële toezichthouder zulks redelijkerwijze verzoekt. Ondergetekende zal de 

Stuurgroep hier vooraf schriftelijk over informeren. 

(C)  Na een schriftelijk en gespecificeerd verzoek daartoe van een Partij of het Secretariaat 

dient ondergetekende – voor zover redelijkerwijs mogelijk - (i) alle originelen en kopieën 

van documenten waarin Informatie is opgenomen te retourneren of te vernietigen, en (ii) 

de originelen en kopieën van documenten waarin analyses, studies, compilaties en overige 

materiaal dat op Informatie is gebaseerd en/of daarvan is afgeleid te vernietigen en (iii) 

alle Informatie permanent te verwijderen van computers, disks of overige apparatuur.  

[handtekeningenpagina volgt] 

[Naam organisatie] 

[Naam ondertekenaar:] 

[Titel ondertekenaar:] 

 

___________________ 

Datum:  
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BIJLAGE 3 MINIMUMEISEN VOOR VERGADERINGEN EN DISCUSSIES  

(1) Partijen bij het Convenant / Initiatief dienen op professionele wijze te vergaderen. Dit 

houdt onder meer in dat het Secretariaat of een daartoe aangewezen persoon 

voorafgaande aan een vergadering een formele agenda rondstuurt en een voorzitter en/of 

een secretaris aanwijst die nauwgezet aantekeningen van het besprokene maakt. 

(2) Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan het volgende:  

• Er dient een duidelijke, gerechtvaardigde reden te zijn om een vergadering te 

organiseren en daaraan deel te nemen. 

• Partijen dienen te zorgen voor een schriftelijk vastgelegde en duidelijke agenda 

waarin de onderwerpen staan vermeld die tijdens de vergadering aan de orde komen 

(rond te sturen voorafgaande aan de vergadering).  

• De voorzitter en/of de secretaris dient bij aanvang van de vergadering de deelnemers 

te wijzen op het belang van compliance met het mededingingsrecht (het bespreken 

van Concurrentiegevoelige Informatie is verboden). 

• Van het ter vergadering besproken dienen nauwkeurige en uitvoerige notulen te 

worden opgesteld, welke op korte termijn aan alle deelnemers aan de vergadering 

dienen te worden rondgestuurd (met inbegrip van een overzicht van de aan- en 

afwezigen). 

• Partijen dienen informele vergaderingen en/of discussies rondom de officiële 

vergaderingen, over onderwerpen die mogelijk de uitwisseling van 

concurrentiegevoelige informatie met zich meebrengen, zo veel als mogelijk te 

vermijden.  

• Partijen dienen alle stukken en informatie waaruit het doel van de vergadering en de 

opzet van de discussies kenbaar zijn, te bewaren ten behoeve van de naleving aan de 

wet- en regelgeving.  

• Het Secretariaat dient aan trainingen deel te nemen inzake de 

mededingingsrechtelijke aspecten die mogelijk kunnen opkomen door de activiteiten 

van de Partijen, en zo nodig overleg te plegen met een (mededingings)jurist, één en 

ander voor de gehele duur van de activiteiten van Partijen.  

• Bij aanvang van de activiteiten van Partijen dient elke deelnemende Partij overleg te 

plegen met haar eigen (mededingings)jurist om inzicht te verkrijgen in de geldende 

mededingingswetgeving en vervolgens - zo nodig - daarmee te overleggen ten 

behoeve van de naleving van de geldende mededingingswetgeving. 
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BIJLAGE 4 OVERZICHT VAN PARTIJEN BIJ HET VERTROUWELIJKHEIDSPROTOCOL 

 

Nederlandse Partijen:  
 

1. Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 

2. Vereniging DI-Stone 
 

3. NOA | Hoofdsector ABN Natuursteen 
 

4. Bond voor Aannemers in Tegelwerken 
 

5. Arte di Granito BV 
 

6. Michel Oprey & Beisterveld BV 

 
7. Arisa 

 
8. Federatie Nederlandse Vakbeweging 

 
9. Christelijk Nationaal Vakverbond 

 

 
Vlaamse Partijen: 

 
10. Departement Kanselarij en Bestuur 

 
11. Benelux Federatie van Natuursteengroothandelaars 

 
12. Marshalls BV 

 
13. Wereldsolidariteit 

 
14. ACV Bouw – Industrie & Energie 
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BIJLAGE 5 TOETREDINGSVERKLARING BIJ HET VERTROUWELIJKHEIDSPROTOCOL 

 

 

1. Ondergetekende verklaart te zijn toegetreden tot het Initiatief TruStone d.d. 13 mei 

2019. 

 

2. Ondergetekende wenst ook toe te treden tot het vertrouwelijkheidsprotocol d.d. 13 

mei 2019 (het Vertrouwelijkheidsprotocol). 

 

3. Ondergetekende treedt hierbij als Partij toe tot het Vertrouwelijkheidsprotocol en 

aanvaardt en gaat akkoord met alle op haar van toepassing zijnde rechten en 

verplichtingen in het Vertrouwelijkheidsprotocol. 

 

 

[NAAM ONDERTEKENENDE PARTIJ] 

 

 

____________________________ 

 

Door:  

Functie:  

Datum: 

 
 
 
 
 

 

 


