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Regeling Informatie-uitwisseling met marktpartijen
ProRail wisselt in de dagelijkse praktijk op allerlei manieren
informatie uit met marktpartijen, bijvoorbeeld tijdens:
– aanbestedingsprocedures,
– brancheoverleggen
– informele ontmoetingen.
ProRail vindt het belangrijk en noodzakelijk om met dit
marktcontact, dat ook een belangrijk onderdeel van de
Marktvisie is, te zorgen voor een goede relatie tussen
ProRail als opdrachtgever en haar (potentiële) opdrachtnemers. Informatie-uitwisseling met marktpartijen is zeker
niet verboden en onmisbaar voor een goede aansluiting
met/bij de markt.

Randvoorwaarden voor geoorloofde
informatie-uitwisseling:
– Gelijke informatiedeling met alle geïnteresseerde
ondernemers;
– Bedrijfsvertrouwelijke informatie van marktpartijen
wordt niet gedeeld met derden;
– Partijen die niet aan de aanbesteding deelnemen
worden enkel verwezen naar de informatie die openbaar beschikbaar is;
– Terughoudendheid met informatiedeling met andere
opdrachtgevers;
– Transparante informatie-uitwisseling: helderheid naar
marktpartijen over welke informatie je met wie deelt en
op welke momenten in de aanbestedingsprocedure.

Toch zijn er voor het behoud van eerlijke concurrentie
grenzen aan het delen van gegevens, die voortkomen uit
het aanbestedings- en mededingingsrecht. De
Gedragscode van ProRail schrijft voor dat we integer zaken
moeten doen en vereist zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie. Deze regeling geeft een helder beeld
van die grenzen, zodat inzichtelijk wordt waar ruimte is om
marktcontact te hebben.
Voor een uitgebreide uitleg en praktijkvoorbeelden,
zie Hfdst. 1 Handboek PRO Aanbestedingsrecht.
Aanbestedingsrecht
Het aanbestedingsrecht vereist dat ProRail als opdrachtgever bij en voorafgaand aan aanbestedingen een gelijk
speelveld voor marktpartijen waarborgt.

ProRail

Concurrent 1

Informatiespeelveld

In opdrachtgever-opdrachtnemer
relatie betekent dit:
– Geen bevoordeling van de ene
marktpartij door meer informatie
met deze partij te delen
– Gelijke informatie voor alle
marktpartijen
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Mededingingsrecht
Het mededingingsrecht heeft tot doel onverstoorde
concurrentie op de markt te garanderen. Dit betekent dat
concurrenten verboden wordt afspraken te maken die de
concurrentie tussen hen beperken. Voor opdrachtgevers,
zoals ProRail, is het daarbij verboden om mededingingsrechtelijke overtredingen mogelijk te maken en/of daaraan
deel te nemen.

ProRail

Concurrent 1

Informatiespeelveld
(‘tafel’)

Concurrent 2

Randvoorwaarden voor geoorloofde
informatie-uitwisseling:
– Concurrentiegevoelige onderwerpen zoals prijzen,
kortingen, marktaandelen, werkvoorraden, innovatieve
werkmethoden etc. mogen niet op de agenda van het
overleg worden gezet dan wel tijdens zo’n overleg
worden besproken;
– Deelnemende marktpartijen geen kennisvoorsprong
geven ten opzichte van partijen die niet meedoen aan
het overleg;
– Ongeoorloofde informatie-uitwisseling: er proactief
afstand van nemen, laten vastleggen in notulen, bijeenkomst verlaten en melden bij leidinggevende. Dit klinkt
heftig, maar het moet!
– Maak verslag van het overleg en stel dit beschikbaar
voor andere geïnteresseerden/nieuwe toetreders.

Als ProRail en de markt met
elkaar ‘aan tafel zitten’:
– Mag niet-concurrentiegevoelige
informatie onderling worden
gedeeld
– Concurrentiegevoelige informatie
mag niet worden gedeeld
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