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Toepasbaarheid

Dit Beleid betreffende antikartelvorming 
en eerlijke concurrentie ("Beleid") is 
van toepassing op GXO Logistics, Inc., 
waaronder al zijn dochterondernemingen, 
afdelingen en andere operationele 
entiteiten (gezamenlijk "GXO" of het 

"Bedrijf"). Alle directeuren, functionarissen 
en medewerkers van GXO en derden die 
namens ons optreden zijn onderworpen 
aan en verantwoordelijk voor de naleving 
van de voorschriften van dit Beleid. De 
term “Bedrijf”, zoals gebruikt in dit Beleid, 
dient te worden gelezen als met inbegrip 
van alle personen en entiteiten die 
onderworpen zijn aan dit Beleid.

1. Overzicht
GXO streeft ernaar om producten en 
diensten te kopen en verkopen op 
basis van prijs, kwaliteit, voorwaarden 
en dienstverlening. Het Bedrijf voldoet 
aan alle wetgeving betreffende 
antikartelvorming en eerlijke concurrentie 
en doet niet mee aan regelingen 
om ongepast voordeel te behalen. 
Frauduleuze or concurrentiebeperkende 
activiteiten zijn nooit toegestaan. 
Verboden handelingen zijn, onder 
andere, prijsfixatie, verdeling van markten, 
monopolisering, koppelverkoop, 
boycotten en wederkerige transacties.

2. Definities
2.1. Het Bedrijf: GXO Logistics in al 
zijn zakelijke vormen, medewerkers 
van GXO en alle andere partijen zoals 
gedefinieerd onder "Toepasbaarheid".

3. Verboden gedrag
3.1. Wij nemen geen deel aan 
prijsafspraken: Het Bedrijf zal 
geen zaken betreffende prijzen of 
kredietbeleid communiceren naar 
concurrenten. Onder beperkte 
omstandigheden en uitsluitend 
in verband met het leveren van 
diensten aan een concurrent als 
klant of het verkrijgen van diensten 
van een dergelijke concurrent als 
leverancier mag het Bedrijf prijzen 
of kredietinformatie communiceren 
die van toepassing is op de 
specifieke transactie en behorende 
bij onderhandelingen tussen niet-
gelieerde partijen.

3.2.  Wij nemen geen deel aan de 
verdeling van markten of klanten: 
Het Bedrijf zal niet met concurrenten 
overeenkomen of afstemmen 
over de verdeling van markten of 
klanten per gebied of marktsegment, 
waaronder overeenkomsten om 
niet te concurreren om specifiek 
genoemde klanten of om specifieke 
biedingsgelegenheden.

 3.3.  Wij houden ons niet bezig met 
monopolisering: Het Bedrijf zal zich 
niet bezighouden met activiteiten die 
de concurrentie onredelijk beperken 
door het Bedrijf een monopoliepositie 
te geven, zoals activiteiten die het 
vermogen van andere bedrijven om 
te concurreren beperken, tenzij de 
activiteiten alleen bestaan uit het 
concurreren op basis van lagere prijzen, 

betere producten of betere diensten. Het 
Bedrijf dient alle gedrag te vermijden 
dat als marktondermijnend kan worden 
aangemerkt, zoals het instellen van zeer 
lage prijzen voor diensten (onder de 
kostprijs) met als doel een concurrent uit 
de markt te drijven.

3.4.  Wij nemen geen deel aan 
Koppelverkopen: Het Bedrijf zal geen 
regeling aanbieden, overwegen of 
overeenkomen om de verkoop van 
een product of dienst te koppelen aan 
de instemming van een klant om een 
ander product of dienst af te nemen van 
de verkoper ("Koppelverkopen"). Het 
Bedrijf zal nooit bij een klant aangeven 
dat de aankoop van producten of 
diensten van het Bedrijf afhangt van 
de aankoop van andere producten of 
diensten van het Bedrijf, of met een 
beperking die de klant verbiedt zaken te 
doen met concurrenten van het Bedrijf.

Onder verboden Koppelverkopen vallen 
geen bundeltransacties waarbij het 
Bedrijf een combinatie van producten 
of diensten verkoopt met korting. Het 
Bedrijf zal niet gebruik maken van 
bundeltransacties op een wijze die het 
vermogen beperkt van anderen om te 
concurreren in de markt, zoals het prijzen 
van gebundelde diensten onder de 
gezamenlijke kostprijs van de diensten.

3.5. Wij nemen geen deel aan boycots: 
Het Bedrijf zal niet deelnemen aan 
overeenkomsten die zaken met een 
bepaalde partij beperken. Het Bedrijf 
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zal niet afstemmen met een concurrent 
in besluiten met wie het Bedrijf wel of 
niet zaken doet.

3.6.  Wij stemmen niet in met 
wederkerige transacties: Het Bedrijf 
zal zijn marktkracht niet gebruiken om 
de aankoop van goederen of diensten 
van GXO te eisen of af te dwingen 
bij leveranciers of andere derden, 
uitsluitend op basis van het feit dat 
GXO een klant is van die partij.

 4. Verboden overeenkomsten  
en besprekingen
Het Bedrijf zal geen niet-openbare 
informatie bespreken of erin 
samenwerken met concurrenten,  
zelfs niet informeel, over de volgende 
onderwerpen:

•  Kosten, winstmarges, productie- of 
verkoopverwachtingen of -volumes

•  Prijs- of marketingstrategieën, 
waaronder prijzen die een van de 
bedrijven van plan is te vragen aan 
zijn klanten

•  De timing, methode of omvang van 
prijsverhogingen

•  Verkoop- of leveringsvoorwaarden 
die een van de bedrijven zal 
aanbieden aan zijn klanten

•  Concurrerende biedingsplannen of 
strategie, waaronder aanbiedingen 
aan specifieke klanten

•  Categorieën klanten, markten of 
verkoopregio's

•  Distributiepraktijken of 
capaciteitsbenutting

5. Gedrag dat aanvullende 
beoordeling vereist
5.1. Transacties met concurrenten: Het 
Bedrijf dient zich te onthouden van 
deelname aan brancheorganisaties 
of het bijwonen van vergaderingen 
van brancheorganisaties, tenzij er 
duidelijke zakelijke voordelen zijn en 
de brancheorganisatie beschikt over 
en gebruik maakt van competente 
antikartelvormingsadviseurs. Het Bedrijf 
zal niet deelnemen aan ongepaste 
besprekingen tijdens vergaderingen van 
brancheorganisaties en moet deelname 
afwijzen indien het Bedrijf aanwezig is 
tijdens een ongepaste bespreking.

5.2 . Samenwerkingsverbanden en 
andere zakelijke regelingen: Het Ethics 

and Compliance Office moet goedkeuring 
geven aan alle samenwerkingsverbanden 
en marketing-, inkoop- of vergelijkbare 
samenwerkingsregelingen met 
concurrenten.

5.3. Prijsgerelateerde kwesties 
met leveranciers en klanten: Het 
Bedrijf moet mogelijk instemmen of 
samenwerken met leveranciers en 
klanten om te voldoen aan regionale 
wetgeving betreffende prijsstelling, 
zoals wetten die een verbod stellen op 
minimale wederverkoopprijzen of het 
in rekening brengen van verschillende 
prijzen aan klanten voor dezelfde 
producten of diensten. Het Bedrijf mag 
dat alleen doen met goedkeuring van 
het Ethics and Compliance Office.

5.4 . Verzamelen van concurrerende 
informatie: Het Bedrijf zal concurrentie-
informatie alleen verzamelen op legale, 
legitieme wijze.

 6. Meldingen
Alle personen die onderworpen zijn 
aan dit Beleid moeten onmiddellijk 
melding maken van enig wangedrag 
of mogelijke overtredingen van dit 
Beleid en/of van toepassing zijnde 
antikartelvormingswetgeving. GXO staat 
geen vergelding toe tegen personen 
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die in goed vertrouwen melding maken 
van zorgen, wangedrag en/of mogelijke 
overtredingen van Bedrijfsbeleid of van 
toepassing zijnde wetgeving.

Meldingen kunnen rechtstreeks worden 
gedaan bij het Ethics and Compliance 
Office op ethics@gxo.com. Bovendien 
kunt u een bezoek brengen aan onze 
ethiekwebsite op https://ethics.gxo.
com waar u alternatieve meldingsopties 
kunt vinden. U kunt uw zorgen anoniem 
melden, tenzij dit verboden is door van 
toepassing zijnde wetgeving. Zie de 
Bedrijfsethiekcode van het Bedrijf voor 
meer informatie over meldingsopties.

Meer informatie en richtinggeving 
betreffende dit Beleid kan worden 

verkregen via het Ethics and 
Compliance Office via ethics@gxo.com. 

7. Uitzonderingen op het beleid
Alle uitzonderingen op of afwijkingen 
van dit Beleid moeten schriftelijk 
worden goedgekeurd door de Chief 
Compliance Officer van het Bedrijf.

8. Niet-naleving
Het niet naleven van dit Beleid kan 
ernstige consequenties hebben voor 
het Bedrijf en de betrokken personen, 
waaronder burgerlijke of strafrechtelijke 
vervolging, boetes en mogelijk 
gevangenisstraf. Overtredingen van dit 
beleid kunnen ook leiden tot ernstige 
disciplinaire maatregelen, waaronder 
beëindiging van het dienstverband.
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