
Den Haag, juli 2017 

Gedragscode t.b.v. de Commissie Officiële Nederlandse 

Zuivelnoteringen en haar leden. 
 

Met deze gedragscode lichten de leden van de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen 

toe hoe het zorgvuldig handelen wordt gewaarborgd bij het vaststellen van de Nederlandse 

Zuivelnoteringen, zoals bedoeld in paragraaf 8, artikel 22 e.v., van de regeling van de Staatssecretaris 

van Economische Zaken van 3 april 2017, nr. WJZ/17034490, houdende regels ten aanzien van de 

interventie van agrarische producten (Regeling interventie 2017). 

 

Leden en de secretaris van de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen (de Commissie) 

onderschrijven de gedragscode van de Commissie en conformeren zich hieraan. 

 

Algemene bepalingen:  
 

 De Commissie heeft tot taak éénmaal per week en voorts zo dikwijls als haar voorzitter zulks 

in verband met de marktontwikkeling nodig oordeelt, van de prijzen, waartegen melk- en 

zuivelproducten bij levering af fabriek worden verhandeld, een notering op te stellen en 

deze bekend te doen maken. 

 

 De leden zijn zich bewust van het belang van het goed functioneren van de Commissie. 

 

 Ter vaststelling van de notering van de (in artikel 28 van boven genoemde regeling 

genoemde) producten baseert de Commissie zich zoveel mogelijk op de prijzen welke op de 

dag van de notering voor de desbetreffende Nederlandse producten gangbaar zijn en zij 

houdt tevens rekening met de voor de komende week in redelijkheid te verwachten 

ontwikkeling. 

 

 De afzonderlijke leden handelen competent en bekwaam en zorgen ervoor de beschikking te 

hebben over de benodigde (markt-)kennis. Zij geven de Commissie alle inlichtingen die de 

Commissie voor de uitoefening van haar taak nodig heeft. 

 

 Een lid van de Commissie mag zijn inbreng niet gebruiken om een persoonlijk belang veilig te 

stellen of het belang van het bedrijf waarbij hij een betrekking heeft.  

 

 De leden en de secretaris van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de zaken- 

en bedrijfsgeheimen, welk hun als zodanig ter kennis zijn gekomen, en van alle 

aangelegenheden, waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. 

 

 De leden van de Commissie handelen niet in strijd met de bovengenoemde regeling.  

 


