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ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE VERENIGING HOLLAND SOLAR
Vastgesteld: 1 juni 2016 door de ALV van Holland Solar

Artikel 1: Definities

Vereniging: de Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie industrie Holland Solar;
Lid: een lid van de Vereniging Holland Solar;
Aspirant-lid: bedrijf dat of organisatie die het lidmaatschap van de Vereniging heeft aangevraagd;
Sectie: een organisatorisch verband tussen een aantal Leden van de Vereniging rondom een
specifiek thema of deelbelang binnen het aandachtveld: zonne-energie.
Algemene Ledenvergadering (ALV): de vergadering van alle Leden van Holland Solar.
Sectie Ledenvergadering (SLV): de vergadering van alle Leden binnen een Sectie, die daarvoor zijn
geregistreerd.
Algemeen Bestuur: het bestuur van de Vereniging.
Sectie Bestuur: het bestuur van een Sectie.
Statuten: de statuten van de Vereniging na wijziging van 17 september 2009.
Procedure Toetreding: de op de ALV van 28 maart 2012 aangenomen procedure met betrekking tot
de wijze waarop een Aspirant-lid tot Lid van de Vereniging wordt toegelaten die als Bijlage A is
gehecht aan dit huishoudelijk reglement en die hiervan een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt.

Artikel 2: Toelating tot lidmaatschap van de Vereniging

2.1. Algemeen
Een bedrijf dat of organisatie die voldoet aan de statutaire omschrijvingen van het lidmaatschap kan
toetreden tot de Vereniging mits tevens aan de hierna in artikel 2.2 genoemde voorwaarden wordt
voldaan. Aan een Aspirant-lid wordt een exemplaar van de statuten, dit huishoudelijk reglement met
bijlagen en eventuele bindende besluiten, die op de Vereniging betrekking hebben, bij zijn
aanmelding verstrekt.
2.2. Voorwaarden
Voorwaarden voor toelating zijn:
a. Aantoonbare activiteiten in de zonne-energiesector. Het Aspirant-lid is voorafgaand aan de
aanvraag minimaal 1 jaar aantoonbaar actief geweest in de zonne-energiesector en hanteert een
bedrijfsvoering die overeenstemt met de grondbeginselen van de Vereniging.
b. Geen bezwaren. Tegen het lidmaatschap van het Aspirant-lid bestaan geen bezwaren van
Leden of het Algemeen Bestuur acht de bezwaren van Leden tegen het lidmaatschap van het
Aspirant-lid redelijkerwijs onvoldoende om het lidmaatschap te weigeren.
c. Geen surséance of staat van faillissement. Het Aspirant-lid mag niet in staat van faillissement
verkeren of surséance van betaling hebben aangevraagd.
2.3. Procedure Toetreding
Met betrekking tot de procedure voor toelating tot lidmaatschap van de Vereniging geldt het
bepaalde in de Procedure Toetreding (Bijlage A). Niettegenstaande het bepaalde in de Procedure
Toetreding, kan de ALV ingeval van niet-toelating door het Algemeen Bestuur alsnog tot toelating
besluiten conform artikel 5, lid 4 van de Statuten.

Artikel 3: Schorsing, opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap van de
Vereniging
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3.1. Algemeen
De voorwaarden voor opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap zijn bepaald in artikel 6 van
de Statuten.
3.2. Redenen
Redenen voor onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap zijn:
 Wanneer een Lid, daartoe bij herhaling schriftelijk of langs elektronische weg te zijn
aangemaand langer dan drie maanden in verzuim blijft met het volledig voldoen van zijn
geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging;
 Wanneer een Lid handelt in strijd met de in een met de Vereniging gesloten overeenkomst,
inclusief de gedragscode, opgenomen bepalingen;
 Wanneer een Lid niet meer voldoet aan de voor de Vereniging geldende
lidmaatschapscriteria;
 Wanneer het vermogen van een Lid onderworpen wordt aan een wettelijke schuldsanering
of wanneer een Lid failliet wordt verklaard of surséance betaling aanvraagt.
3.3 Schorsing
In aanvulling op de Statuten kan het Algemeen Bestuur, vooruitlopend op een opzegging of
ontzetting, een Lid schorsen van het lidmaatschap onder opgave van redenen. Het geschorste Lid
heeft het recht zich in de ALV waarin het beroep tegen opzegging of ontzetting, bedoeld in artikel 6,
lid 8 van de Statuten, wordt behandeld, te verweren.
3.4. Rechten en aanspraken
Bij beëindiging van het lidmaatschap gaan alle rechten en aanspraken van dat Lid op de Vereniging
en haar bezittingen verloren met inachtneming van artikel 6 van de statuten.

Artikel 4: Secties

4.1. Algemeen
Binnen de Vereniging kunnen secties worden gevormd. Deze secties zijn georganiseerd rondom
een specifiek thema of deelbelang binnen het aandachtveld: zonne-energie.
De oprichting van een sectie behoeft de goedkeuring van de ALV.
4.2. Organisatie van een sectie
Leden van de Vereniging kunnen toetreden tot een sectie. De Leden van een sectie vormen de
Sectie Ledenvergadering (SLV). Zij kiezen uit hun midden een Sectie Bestuur. De Voorzitter van
het Sectie Bestuur heeft automatisch zitting in het Algemeen Bestuur van de Vereniging. Binnen de
sectie kunnen werkgroepen en commissies worden ingesteld. De taken, verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en deelname criteria van de werkgroepen en commissies die worden ingesteld door
de SLV, worden vastgesteld door de SLV.
Het Sectie Bestuur kan de Vereniging alleen vertegenwoordigen wat betreft haar specifiek thema of
deelbelang zoals bepaald in artikel 6, maar is niet gerechtigd namens de Vereniging rechten en/of
verplichtingen aan de te gaan of aan te nemen. Binnen voornoemde kaders is en blijft het
Algemeen Bestuur eindverantwoordelijke voor een Sectie.
4.3. Sectie beleid
De sectie bepaalt haar eigen prioriteiten en beleid, evenwel altijd na overleg met en goedkeuring
door het Algemeen Bestuur.
Het werk binnen de secties zal nimmer in conflict zijn met de algemene doelstelling van de
Vereniging.
4.4. Communicatie
De sectie heeft een eigen bevoegdheid ten aanzien van haar interne en externe communicatie, met
uitzondering van de onderwerpen die een belang kennen dat breder is dan het specifieke belang
van de sectie. Voor laatstbedoelde onderwerpen zal de externe communicatie verlopen door en
onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.
4.5. Aanvullende rechten en/of bevoegdheden
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Indien de SLV van mening is dat de Sectie aanvullend op dit Reglement nog rechten en/of
bevoegdheden zou moeten hebben, bijvoorbeeld het recht om zelf contributie te heffen, zelf
medewerkers aan te stellen of om te beschikken over een eigen (sectie)reglement, zal het Sectie
Bestuur dienaangaande een verzoek bij het Algemeen Bestuur neerleggen, welk verzoek
voldoende beargumenteerd en gedocumenteerd zal zijn. In goed onderling overleg bespreken het
Sectie Bestuur en het Algemeen Bestuur dit verzoek. Indien besloten wordt dat er ruimte bestaat
een Sectie aanvullende rechten en/of bevoegdheden te geven, zal dit middels een wijziging van dit
reglement en na akkoord van de ALV tot stand worden gebracht.

Artikel 5: Algemeen Bestuur

De voorzitter van een Sectie Bestuur heeft automatisch zitting in het Algemeen Bestuur.
De voorzitter en de overige leden van het Algemeen Bestuur worden gekozen door de ALV. Deze
verkiezing wordt opgenomen in de agenda van een ALV en tenminste 14 dagen voorafgaand aan
de ALV toegezonden aan de Leden.
De Leden en het Bestuur hebben de bevoegdheid schriftelijk tot één week voor de vergadering
kandidaten voor te dragen. Op de verkiezing is artikel 15 van de statuten van toepassing.
De ALV kan besluiten tot het benoemen van een Voorzitter van het Algemeen Bestuur welke niet
afkomstig is uit de Leden van de Vereniging. De overige kandidaten dienen lid te zijn van de
Vereniging Holland Solar.
Bestuursleden kunnen vergoeding ontvangen van reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van
vergaderingen buiten de stad van huisvesting, alsmede van alle kosten die zij in het belang van de
Vereniging maken.
Het Algemeen Bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter wenselijk acht of indien twee van haar
bestuursleden een vergadering verzoeken.
Besluiten kunnen in een vergadering van het Algemeen Bestuur alleen worden genomen, indien
tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel 6: Deelname in externe organisaties namens de Vereniging of een Sectie

De Vereniging of Secties van de Vereniging kunnen deelnemen in of samenwerken met andere
organisaties die ondersteunend zijn aan de doelstellingen van de Vereniging. Voor iedere deelname
in- of samenwerking met een andere organisatie zal door het Algemeen Bestuur worden
vastgesteld of de inbreng een algemeen Verenigingsbelang of een specifiek sectiebelang dient.
Dienovereenkomstig zal de voordracht en benoeming van een vertegenwoordiging worden bepaald
door het Algemeen Bestuur, waar nodig in samenspraak met het Sectie Bestuur.

Artikel 7: Geldmiddelen

De hoogte en de wijze van berekening van de jaarlijkse bijdrage in de zin van artikel 10, lid 1, onder
a van de Statuten, wordt vastgesteld door de ALV.
Leden, die na 1 januari toetreden, betalen een contributie over het lopende jaar in evenredigheid
met de duur van hun deelneming en wel over alle maanden opwaarts afgerond.
De jaarlijkse bijdragen dienen binnen een maand na dagtekening van de nota te zijn betaald.

Artikel 8: Donateurs

Donateurs van de Vereniging betalen een minimum bijdrage ter hoogte van 75% van de conform
artikel 7 vastgestelde jaarlijkse bijdrage. Zij hebben toegang tot openbare vergaderingen.
Donateurs hebben wel spreekrecht, doch geen stemrecht.
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Artikel 9: Marktgegevens

Leden van Holland Solar zijn verplicht medewerking te verlenen aan het periodiek verstrekken van
geanonimiseerde en geaggregeerde afzet- en marktgegevens aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek te Heerlen.

Artikel 10: Gedragscode

De Leden van de Vereniging zijn gebonden aan de gedragscode van de Vereniging. Deze
gedragscode is gehecht aan dit huishoudelijk reglement als Bijlage B en maakt hiervan
onlosmakelijk onderdeel uit.

Artikel 11: Arbitrage

Geschillen tussen Leden onderling - waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen
als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van hun lidmaatschap of zaken de Vereniging
aangaande zijn ontstaan, kunnen worden beslecht door een arbitragecommissie. De uitspraak van
deze arbitragecommissie, zo Leden daar voor kiezen, is voor beide partijen bindend.

Artikel 12: Arbitragecommissie

De arbitragecommissie zal voor zover mogelijk worden gevormd uit Leden van de Vereniging en zal
bestaan uit maximaal 3 arbiters. Elk der partijen betrokken in het conflict zal een arbiter voordragen,
waarna bij geen bezwaar der beide partijen, de gekozen arbiters gezamenlijk een derde deelnemer
als voorzitter benoemen.
Door de arbiters wordt bepaald of de kosten, voortvloeiende uit de arbitrage, kunnen worden
verhaald op een of op beide partijen. Ook deze uitspraak is voor beide partijen bindend.
Het voorafgaande in dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de arbitragecommissie als
benoemd in het kader van de Procedure Toetreding. In dat geval worden de arbiters door het
Algemeen Bestuur benoemd, zijn eventuele kosten van arbitrage voor de Vereniging en is de
uitspraak van de arbitragecommissie een advies aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 13: Slotbepaling

In alle gevallen waarin door de statuten, door het huishoudelijk reglement met bijlagen niet wordt
voorzien beslist het Algemeen Bestuur.
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BIJLAGE A: Procedure “Toetreding van nieuwe leden”
Deze bijlage beschrijft de procedure voor het aanmelden voor het lidmaatschap van Holland Solar
en het toetreden tot de vereniging, zoals goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering op 28
maart 2012. De procedure is een aanvulling op het huishoudelijk reglement en de statuten van de
vereniging.
De procedure verloopt als volgt:
1. De aanvrager stuurt het ingevulde aanmeldingsformulier met een recent KVK uittreksel
naar het secretariaat van Holland Solar in Utrecht.
2. Het secretariaat organiseert een kennismakingsgesprek tussen de aanvrager en een
vertegenwoordiger vanuit het bestuur, waarbij de aanvrager zich nader voorstelt. Door
Holland Solar wordt tijdens dit gesprek een nadere toelichting gegeven over de activiteiten
van de vereniging, hoe een lid daar in kan deelnemen en wat er van een lid wordt verwacht.
Daarnaast vindt de bepaling van de hoogte van de lidmaatschap bijdrage plaats.
3. Tijdens een eerstvolgende bestuursvergadering wordt door het bestuur besloten of het
bestuur ‘bezwaar’ of ‘geen bezwaar’ heeft tegen de toetreding van de aanvrager als
Aspirant lid.
4. Deze beslissing wordt door het secretariaat aan de aanvrager meegedeeld. Bij de
toetreding als aspirant lid volgt tevens een factuur voor het lidmaatschap voor de periode
vanaf dagtekening van de brief tot het einde van het jaar.
5. Om lid van de vereniging te worden is hierna de goedkeuring door de Algemene
Ledenvergadering vereist. Ten minste 21 dagen voorafgaand aan de eerstvolgende
algemene ledenvergadering wordt door het bestuur de wens van het aspirant lid om toe te
treden tot de vereniging aan de leden van de algemene ledenvergadering schriftelijk
kenbaar gemaakt.
6. Eventuele bezwaren van een lid van de algemene ledenvergadering met betrekking tot de
mogelijke toetreding van het aspirant lid tot de vereniging dienen ten laatste 7 dagen
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering door het lid aan het bestuur, in de
persoon van de secretaris, schriftelijk te worden gemeld.
a) Indien ten laatste 7 dagen voorafgaande aan de eerstvolgende algemene
ledenvergadering geen bezwaren zijn ontvangen, wordt geconcludeerd dat de
leden de toetreding van het aspirant lid tot de vereniging hebben goedgekeurd.
b) Indien wel een bezwaar is ontvangen zal het bestuur een arbitragecommissie
verzoeken om binnen 4 weken de ontvangen bezwaren te beoordelen volgens de
criteria uit de statuten en het huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie zal
bestaan uit 3 leden van de vereniging en zal worden voorgezeten door een
vertegenwoordiger vanuit het bestuur, welke laatste de procedure zal begeleiden
maar geen stem heeft in de besluitvorming van de arbitragecommissie. De
arbitragecommissie adviseert over e toetreding van het aspirant-lid tot de
vereniging. Op basis van het advies van de arbitragecommissie neemt het bestuur
een besluit.
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BIJLAGE B: GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE
VERENIGING HOLLAND SOLAR
Vastgesteld: 1 juni 2016 door de ALV van Holland Solar

I.

ALGEMEEN

A. Lid en de sector
Het lid houdt zich in zijn bedrijfsactiviteiten aan alle voor hem geldende wet- en regelgeving, in het
bijzonder aan de wet- en regelgeving op het gebied belastingen, recycling, douanewetgeving,
consumentenbescherming, mededinging, veiligheid en gezondheid.
Het lid laat alles na wat de beeldvorming van de sector negatief kan beïnvloeden.
Het lid stelt zich ten doel goed op de hoogte te blijven van marktontwikkelingen, voor de sector
relevante wet- en regelgeving, en beleidsontwikkelingen. Dit kan o.a. via de communicatie van
Holland Solar, zoals website, workshops, nieuwsbrief en Algemene Ledenvergadering.
B. Houding naar klant
Het lid biedt in offertes duidelijke informatie ten aanzien van:
•
garantiebepalingen m.b.t. producten en installatiewerk
•
te verwachten service
•
indien van toepassing vermogensgarantie
•
keurmerken
•
omschrijving van het installatiewerk
•
kosten van de levering
•
de energieopbrengsten van het geïnstalleerde systeem
•
eventuele fiscale en/of subsidie regelingen die van toepassing zijn.
•
financiële opbrengsten en/of besparingen van het systeem, de daaraan ten grondslag
liggende (fiscale) uitgangspunten en de daarop te baseren terugverdientijden en/of
rendementen
Het lid is transparant over de merk en herkomst van zonnepanelen, omvormers, zonneboilers en
zonnecollectoren.
Een lid zal bij het opstellen van businesscases met betrekking tot (de haalbaarheid van) zonneenergie systemen zorg dragen dat deze tot stand komen middels inschakeling van door daartoe
gekwalificeerde en voldoende deskundige medewerkers. Een lid zal, indien een businesscase
onder andere gebaseerd is op de toepasselijkheid van fiscale en/of subsidie regelingen, de
randvoorwaarden en (verwachte) maximale duur van die regelingen vermelden.
Een lid voert alleen werkzaamheden uit waar de klant baat bij heeft.
Het lid voert zijn overeenkomst met de klant correct uit en stelt zijn facturen conform wettelijke
regels en zakelijke gebruiken op.
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Het lid zorgt ervoor dat hij gedurende zijn lidmaatschap steeds beschikt over een
bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, welke verzekering passend is voor een professioneel bedrijf
dat actief is in de zonne-energie sector..
C. Gebruik logo Holland Solar
Het lid heeft tijdens de duur van het lidmaatschap het recht het logo van Holland Solar te gebruiken
als middel om aan derden kenbaar te maken dat hij aangesloten is bij Holland Solar. Het lid staat
staakt elk gebruik van het logo van Holland Solar als het lidmaatschap beëindigd is.
Het lid maakt op eerste verzoek van de consument of andere klant bekend dat hij aangesloten is bij
Holland Solar en op welk moment het lidmaatschap is aangevangen.
Het lid zorgt ervoor dat zijn bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en bedrijfsactiviteit steeds volledig
en juist bij Holland Solar staat ingeschreven.
D. Betrouwbaarheid
Het lid zorgt ervoor dat de gegevens, die de wetgever, voor zover voor het lid van toepassing,
steeds volledig en juist in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven.
Het lid communiceert met deze naam naar de klant.
Het lid zorgt ervoor dat de personen die het beleid van het lid bepalen, enkel personen zijn
die niet betrokken zijn en niet betrokken zijn geweest als beleidsbepaler bij een bedrijf dat in
staat van faillissement is verklaard, in surseance van betaling heeft verkeerd, of een schuldsanering
heeft uitgevoerd. De voorgaande zin geldt niet als het lid aannemelijk maakt dat:
 de persoon geen verwijt valt te maken van de oorzaken die hebben geleid tot het
faillissement, de surseance van betaling resp. de schuldsanering, of
 het faillissement, de surseance van betaling resp. de schuldsanering is geëindigd door
middel van volledige voldoening van de vorderingen van de crediteuren.
Het lid doet voor uitvoering van zijn installatiewerk alleen beroep op personen of bedrijven die over
voldoende deskundigheid beschikken. Een mogelijk bewijs hiervoor is SEI erkenning zonne-energie
en het keurmerk Zonnekeur Installateur.
E. Eerlijke mededinging
Holland Solar acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met de
geldende wetgeving. Dit betreft met name het mededingingsrecht, maar ook wetgeving ter
bestrijding van fraude en corruptie.
Holland Solar is van oordeel dat de activiteiten van haar leden in vrije concurrentie moeten
geschieden, d.w.z. op basis van kwaliteit en prijs. Holland Solar onderkent dat de genoemde
wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen, zodat deze wetgeving de volledige steun
heeft van Holland Solar. Zij hecht eraan een en ander te bevestigen door vaststelling van een
gedragscode, die bindend zal zijn voor haar leden. Met deze code beoogt Holland Solar bij alle
partijen en instanties, die met de branche te maken hebben, vertrouwen te creëren in de integriteit
van de branche. De gedragscode heeft als bijkomend voordeel dat voor de leden van Holland Solar
duidelijke regels zullen bestaan, die het risico van onjuist gedrag en daarmede van boetes voor de
leden beperken. Overtreding van deze gedragscode zal leiden tot de oplegging van sancties door
Holland Solar als voorzien in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
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II.

OVERLEG EN BESLUITVORMING BINNEN DE
BRANCHEVERENIGING

A. Zorgvuldige procedures
1. De ALV en SLV of enig ander orgaan binnen Holland Solar zullen slechts plaatsvinden na
schriftelijke oproeping voor die vergadering. De oproeping zal de agenda voor de vergadering
bevatten.
2. Van elke vergadering, zoals onder 1. bedoeld, zal een schriftelijk verslag worden opgemaakt, dat
aan alle leden van het desbetreffende orgaan zal worden toegezonden. Deze verslagen zullen
steeds ook ter kennisneming aan het Algemeen Bestuur van Holland Solar worden toegezonden.
3. Het gezamenlijke overleg in een vergadering, zoals onder 1. bedoeld, over de geagendeerde en
andere onderwerpen, voorzover marktgerelateerd (d.w.z. over onderwerpen, die van belang zouden
kunnen zijn voor de positie en positiebepaling van de individuele leden in de onderlinge
concurrentie), zal zich beperken tot de officiële vergadering, waarvan het schriftelijk verslag wordt
opgemaakt. Na de formele sluiting van de vergadering is voortzetting van de samenkomst in
informele sfeer toegestaan, mits niet over (voorgenomen) marktgedrag of individuele
marktgegevens wordt gesproken.
4. Tijdens het overleg, zoals onder 3. bedoeld, kan geen sprake zijn van bespreking van
onderwerpen met het voorbehoud dat een en ander niet zal worden genotuleerd. Bij zodanig
voorbehoud zal de voorzitter van de vergadering weigeren tot bespreking van het desbetreffende
onderwerp over te gaan.
5. Elke vergadering van een orgaan, waarbij over marktgerelateerde onderwerpen wordt
gesproken, dient te worden bijgewoond door een door het Algemeen Bestuur aan te wijzen
compliance-manager. Deze dient toe te zien op mededingingsrechtelijke gevoeligheden. Bij twijfel
over de mededingingsrechtelijke gevoeligheid dient bespreking achterwege te blijven totdat advies
van een mededingingsrechtelijke deskundige is ingewonnen en dit advies ertoe leidt dat bespreking
zonder bezwaar kan plaatsvinden of dat de bij de bespreking in acht te nemen grenzen voor de
compliance-manager duidelijk zijn.
B. Verboden onderwerpen
7. De volgende onderwerpen mogen tijdens vergaderingen van organen, commissies, werkgroepen
of andere samenwerkingsverbanden binnen Holland Solar in geen geval aan de orde komen:
 Verkoopprijzen, tarieven, (beoogde) prijswijzigingen, adviesprijzen, kortingen,
toeslagen en andere prijsgerelateerde onderwerpen;
 Verdeling van de markt, bijvoorbeeld door aan bepaalde leden een bepaald geografisch
gebied, bepaalde klanten of bepaalde groepen van klanten toe te wijzen;
 Beperking van productie of verkoop;
 Vooroverleg m.b.t. reactie op offerteaanvragen van potentiële klanten;
 Doorberekening van offertekosten van concurrenten in de eigen offerteprijs;
 Uitwisseling van commerciële informatie van de individuele leden, d.w.z. van gegevens
m.b.t. de productie, omzet, afzet, prijs- en tariefstelling, investeringen, R&D-uitgaven en
overige gegevens die als commercieel gevoelig kunnen worden aangemerkt;
 Bekendmaking van de gemiddelde prijs of van de bandbreedte van prijzen binnen de
branche;
 Exclusiviteit voor specifieke leden tot vertegenwoordiging van fabrikanten en
importeurs;
 Boycot van bepaalde leveranciers of afnemers.
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C. Eventuele probleemonderwerpen
8. De volgende onderwerpen kunnen onder omstandigheden tot problemen in de
mededingingsrechtelijke sfeer leiden, zodat bespreking van deze onderwerpen binnen het kader
van Holland Solar steeds in goed overleg met een mededingingsrechtelijke deskundige moet
plaatsvinden:
 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Indien deze betrekking hebben op
concurrentiegevoelige elementen (zoals prijzen, tarieven, wijze van indexering,
doorberekening van specifieke kosten) kan dit tot bezwaren van de
mededingingsautoriteiten leiden;
 Beperking van deelneming aan beurzen. Door binnen de branche gezamenlijk te kiezen
voor niet-deelneming aan bepaalde beurzen wordt de vrijheid van de individuele leden om
aan elke willekeurige beurs deel te nemen beperkt. Een zodanige beperking is slechts
onder specifieke voorwaarden toegestaan;
 Erkenningsregelingen/lidmaatschapscriteria. Zolang erkenning of lidmaatschap van Holland
Solar voor de potentiële klant geen rol van betekenis speelt bij de keuze voor een product
of dienst, bestaan hier geen mededingingsrechtelijke bezwaren. Zodra de klant hier wel
betekenis aan toekent, dient een en ander aan specifieke voorwaarden te voldoen;
 De verzameling door het secretariaat van commerciële informatie van de individuele leden
en beschikbaarstelling door Holland Solar aan de leden in getotaliseerde vorm is in
beginsel toelaatbaar, maar kan soms problemen opleveren. In ieder geval moet worden
gewaarborgd dat individuele leden geen kennis kunnen nemen van informatie met
betrekking tot andere individuele leden.

III.

GEDRAGSNORMEN INDIVIDUEEL MARKTGEDRAG LEDEN

Ten behoeve van de goede naam van de branche acht Holland Solar het van belang dat de
individuele leden in hun marktgedrag de volgende regels respecteren:
1. De leden zullen zich onthouden van elke vorm van omkoping van (potentiële) klanten om met die
omkoping commercieel voordeel, althans kostenvoordelen te behalen.
2. Beïnvloeding van (potentiële) klanten door leden is toegestaan voorzover dat rechtmatig is.
Zakelijke diners ter bespreking en toelichting van standpunten zijn naar mening van de Vereniging
rechtmatig. Disproportionele relatiegeschenken of giften aan (potentiële) klanten zijn dat niet. Een
lid zal zich te allen tijde houden aan reglementen van (potentiële) klanten in dat kader.
3. De leden zullen zich onthouden van gedragingen, die de professionele integriteit van het bedrijf,
de branche en of Holland Solar in het gedrang brengen.

IV.

UITVOERING/HANDHAVING

Holland Solar zal de onderhavige gedragscode implementeren door deze door een besluit van de
Algemene Ledenvergadering vast te stellen als reglement, d.w.z. als bindende regeling voor de
leden, en daarbij vast te leggen dat overtreding/niet-inachtneming tot onmiddellijke beëindiging van
het lidmaatschap kan leiden. Andere sancties zullen waarschuwing, berisping en schorsing zijn.
Deze gedragscode is aangenomen op de ALV d.d. 1 juni 2016 en is hiermee algemeen bindend
voor alle actuele leden van Holland Solar.

