Voorbeeld instructie receptie bedrijfsbezoek
Europese Commissie / ACM
De Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn belast met de uitvoering
van de Europese respectievelijk Nederlandse mededingingsregels. In dit kader beschikken
ambtenaren van de Europese Commissie en ACM over onderzoeksbevoegdheden, onder meer
over de bevoegdheid (zonder vooraankondiging) de administratie van een bedrijf te onderzoeken.
Hieronder staat omschreven hoe de receptiemedewerkers bij een dergelijk bedrijfsbezoek van de
Europese Commissie en/of ACM dienen te handelen.

1.

Neem direct contact op met de aangewezen contactpersoon;

2.

Vraag naar de originele legitimatiebewijzen van de ambtenaren;

3.

Maak een kopie van de legitimatiebewijzen van de ambtenaren of noteer hun namen;

4.

Breng de ambtenaren naar een ruimte waar zich zo min mogelijk documenten bevinden, zoals
een lege vergaderruimte;

5.

Vraag de ambtenaren te wachten met het onderzoek totdat de aangewezen contactpersoon
aanwezig is;

6.

Laat de ambtenaren niet alleen door het gebouw lopen;

7.

Beantwoord geen vragen van de ambtenaren voordat u de aangewezen contactpersoon hebt
geraadpleegd;

8.

Blijf vriendelijk en beleefd.

Deze instructie geldt voor algemeen gebruik en is opgesteld door Maverick Advocaten N.V.. De instructie richt zich slechts op de belangrijkste
onderwerpen van het (Europees) mededingingsrecht en dient niet als alternatief voor juridisch advies in een specifiek geval.
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