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Gedragscode bij deelname aan GVS       

Inleiding 

GVS heeft tot doel om op de best mogelijke nauwkeurige wijze een (structurele) vergelijking tot stand 

te brengen van de uit te betalen prijsvorming voor het basisproduct vanuit en t.o.v. de diverse  

verkooporganisaties, welke  nauwkeurig vergelijkbaar zijn voor de deelnemers.  Hiermee kunnen 

deelnemers (individuele telers en organisaties) hun positionering inzien ten opzichte van de andere 

verkooporganisaties.  

Met deze vergelijkingen kunnen deelnemers aan GVS, telers en organisaties, voorts de verkoop voor 

hun product  door resp. de eigen verkooporganisaties of verkoopafdeling de prijsvorming bewaken, 

beoordelen en meten aan de doelstellingen. 

Bij sommige verkooporganisaties  leeft helaas  de gedachte dat prijsvergelijking of bekendheid van de 

(van de organisatie en) bereikte prijsvorming geen goed effect heeft op de prijsvorming. Hoewel het 

vergelijken juist ten doel heeft om onder andere tot de best mogelijke prijsvorming te komen, wordt 

dit bij bepaalde organisaties (nog) niet erkend.  Bij het niet willen deelnemen kan het ook een rol 

spelen dat de vergelijkingen niet altijd anoniem zijn of blijven. 

Gezien voornoemde ontwikkeling, wil GVS voor alle organisaties en individuele telers de 

toegankelijkheid, anonimiteit, vertrouwelijkheid en vergelijkbaarheid verder borgen, waardoor ook 

de metingen  behouden blijven voor alle deelnemers.  

De vermelde regels in dit document van gedragscode zijn enerzijds bedoeld om elke belemmering aan 

deelname te voorkomen en anderzijds om bij deelname de vertrouwelijkheid en samenwerking met 

het beheer van GVS te versterken en de gegevens ook te beperken puur en alleen  voor de 

deelnemers. 

Daartoe moet de vertrouwelijkheid van deelname en gegevens gezekerd zijn  op basis van de 

toepassing en aan te houden gedragscode vermeld voor alle deelnemers in dit document en als 

onderdeel van deelname aan GVS, waar alle deelnemers aan GVS zich verplichten en dienen te 

houden.   

A. Anonimiteit 

In de prijsvergelijking-rapportages van GVS zullen geen namen van Nederlandse organisaties worden 

vermeld. De organisaties staan vermeld onder een lettercode die enkel en alleen bekend is bij het 

beheer van de bestanden van GVS. De lettercodes zullen elk jaar worden ververst en zo nodig meer, 

indien blijkt dat dit nodig is in het kader van de aan te houden vertrouwelijkheid. De deelnemers aan 

GVS worden ook zelf geacht hun deelname niet te communiceren aan wie dan ook, met uitzondering 

op het vermelde punt bij B.  
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B. Gegevens en rapportages alleen voor deelnemer 

De deelnemers mogen de gegevens en rapportages in GVS niet tonen, kopiëren, doorsturen of op 

andere wijze doorgeven naar anderen (bedrijven en personen).  Alle GVS bijbehorende gegevens, 

rapportages en verdere documenten in het onderdeel Trends zijn uitsluitend bedoeld voor de 

deelnemer zelf aan GVS. De enige uitzondering hierbij is dat, mits met toestemming van beheer van 

GVS, aan de eigen verkooporganisatie en/of verkoopafdeling de gegevens van de  prijsvergelijking 

(rapportages) getoond mogen worden. Bij voornoemde communicatie verplichten  ook (met of 

zonder  deelname door)  verkooporganisaties  zich met de betreffende verkoopafdelingen te voldoen 

aan de gedragscode als in dit document vermeld op verantwoordelijkheid van de betreffende 

deelnemer 

C. Communicatie, toelichting en  vragen over rapportages en gegevens in GVS 

Mede op basis van de punten A. en B., dienen door deelnemers aan GVS bij behoefte van toelichting 

en beantwoording van vragen over gegevens en rapportages in GVS alleen communicatie te voeren 

met het beheer van GVS onder strikte vertrouwelijkheid. Er wordt verder geen mondelinge of 

schriftelijke communicatie gevoerd met anderen (personen of bedrijven) over GVS aangelegenheden, 

alle verdere rapportages en afzetgegevens in GVS en verdere inhoudelijke punten. 

D. Sancties 

Wanneer blijkt dat niet voldaan wordt aan de punten genoemd in A, B of C door deelnemers kan 

door het beheer van GVS worden besloten om: 

• De deelnemer direct aan te spreken op de gemaakte afspraken volgens deze gedragscode  

• De deelnemer verder uit te sluiten van deelname voor het verdere seizoen of structureel 

• Evt. Schade,  voor zover dit op bepaalde wijze is uit te drukken , als claim neer te leggen bij 

de deelnemer  
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