INFOSTEEL : NA TE LEVEN RICHTLIJNEN

1. Basisprincipes
Als staalpromotende vereniging, actief in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg,
vertegenwoordigt en ondersteunt Infosteel de gezamenlijke belangen van haar leden door nadruk
te leggen op de specifieke eigenschappen en het grote potentieel van het materiaal staal in een
brede waaier van toepassingen.
Infosteel is werkzaam op het niveau van de overheid, administratieve instanties, beleidsorganen,
technische commissies, onderwijskringen, georganiseerde belangengroepen en het brede publiek.
Infosteel verschaft enkel gewettigde informatie en diensten aan haar leden.
Voor wat vergaderingen betreft, houdt de deelnemende vertegenwoordiger van Infosteel zich
strikt aan de dagorde, hij laat zich niet in met geheime vergaderingen, informele besprekingen of
ongepaste gesprekken. Ook wordt van hem verwacht situaties te herkennen waarin
antitrustkwesties kunnen optreden en onmiddellijk te reageren op eventuele overtredingen door
zijn bezwaren te uiten en de mogelijk onwettelijke besprekingen en gedrag een halt toe te roepen.
Indien dit niet kan, dan moet hij de vergadering onmiddellijk verlaten. Dit moet correct vermeld
worden in het verslag van de betrokken vergadering.

2. Statuten
Infosteel verschaft technische kennis, draagt bij tot de verspreiding van informatie en verleent op
verscheidene manieren assistentie: publicaties, opleidingssessies, beroepsevenementen,
projectbezoeken, helpdesk, toegang tot de bibliotheek en een dynamische website, ...
De vereniging groepeert staalproducenten, metaalbouwbedrijven, verwerkende bedrijven,
handelaars, softwareproducenten, aannemers, promotoren, onderzoekscentra, ingenieurs- en
architectenbureaus, professoren, studenten, …
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Tot de taken van Infosteel behoort de samenwerking tussen de leden, de partners van het
netwerk voor staalpromotie (ISN) dat de Centra voor Informatie en Promotie van Staal in Europa
(IPO’s) groepeert, in alle kwesties langs de bevoorradingsketen met focus op kennisoverdracht
over staal en het aanwenden van staalproducten in de bouwsector. Binnen dit kader is er geen
enkele rol weggelegd voor Infosteel in commerciële transacties.

3. Gedragscode
Alle activiteiten worden strikt uitgevoerd binnen de grenzen van de Europese, Belgische en
Luxemburgse antitrustwetten en mededingingsreglementeringen.
De activiteiten van Infosteel mogen onder geen beding leiden tot een beperking van de
concurrentiekracht. De vergaderingen die door Infosteel georganiseerd, gesteund of bijgewoond
worden, mogen door de leden niet gebruikt worden voor het bespreken van toekomstig
marktgedrag wat resulteert in concurrentiebeperking. Meer in het algemeen mag het door
Infosteel aan haar leden aangeboden platform niet misbruikt worden voor activiteiten die
verboden zijn door antitrustregels.
Leden mogen nooit :





prijsgevoelige informatie, verkoopprijzen, winstmarges, marktengagementen uitwisselen
of zelfs bespreken
markten of klanten delen of toewijzen
productie, inclusief bezettingsgraad, toekomstige investeringen en capaciteitsontwikkeling
beperken of verminderen
deelnemen aan ongepaste besprekingen of contacten.

Dit gedrag is in overeenstemming met de antitrustwetten en -richtlijnen.
__________
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