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De Europese en Nederlandse mededingingsregels worden gehandhaafd 
door de Europese Commissie respectievelijk de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM). Ambtenaren van mededingingsautoriteiten beschikken over 
onderzoeksbevoegdheden, onder meer om (zonder vooraankondiging) een 
bedrijf te bezoeken. Tijdens een zogenaamde ‘inval’ melden de ambtenaren van 
de mededingingsautoriteit zich in eerste instantie bij de receptie. Deze instructie 
vermeldt hoe de receptiemedewerkers bij een dergelijk onaangekondigd 
bedrijfsbezoek van de Europese Commissie en/of ACM dienen te handelen. 

 1. Neem direct contact op met de  vooraf aangewezen interne contactpersoon. Mocht deze 
persoon niet aanwezig zijn, schakel dan direct zijn/haar vervanger(s) in.

 2. Verzoek de ambtenaren bij aankomst – voordat zij zich verder in het gebouw begeven 
– om zich te legitimeren. Vraag hierbij altijd naar de officiële legitimatiebewijzen van 
de ambtenaren en maak een kopie van de legitimatiebewijzen of noteer hun namen. 

 3. Vraag de ambtenaren met welk doel ze uw bedrijf komen bezoeken en welke 
medewerker(s) ze wensen te spreken. Ga niet inhoudelijk in gesprek met de 
ambtenaren en beantwoord zelf geen vragen van de ambtenaren voordat u de 
aangewezen contactpersoon hebt geraadpleegd.

 4. Begeleid de ambtenaren naar een wachtruimte of lege vergaderruimte waar zich geen 
of nauwelijks documenten bevinden.

 5. Verzoek de ambtenaren niet te beginnen met het onderzoek voordat de aangewezen 
interne contactpersoon aanwezig is.

 6. Laat de ambtenaren niet alleen door het gebouw lopen maar laat de ambtenaren altijd 
‘schaduwen’: zorg er te allen tijde voor dat ambtenaren niet zonder begeleiding ruimtes 
kunnen betreden waar zich bedrijfsdocumenten bevinden.
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