MordO4
DOEN ( DO)
ZORGEN VOOR STRIKTE PRESTATIES OP HET GEBIED VAN:
Toezicht / supervisie
- Op elke vergadering van de BACD moet een vertegenwoordiger van het secretariaat aanwezig zijn;
- Overleg met de nodige raadgevers over alle vragen die verband kunnen houden met het
mededingingsrecht;
- De besprekingen van de vergadering beperken tot de agendapunten;
- Elke deelnemer een kopie van deze checklist bezorgen en op alle vergaderingen een exemplaar ter
inzage hebben.
Registratie
- Hebben van een agenda en notulen die een nauwkeurige weergave zijn van de zaken die zich
voordoen;
- Zorg ervoor dat de agenda's, notulen en andere belangrijke documenten door de juiste medewerkers
of adviseurs worden gecontroleerd, voordat ze worden verspreid;
- De doelstellingen, structuren en autoriteiten van de groepen volledig beschrijven.
Waakzaamheid:
- Protesteer alle discussie- of ontmoetingsactiviteiten die in strijd lijken te zijn met deze checklist;
vraag om deze activiteiten te stoppen zodat een passende juridische controle kan worden uitgevoerd
door een raadsman; neem afstand van dergelijke discussies of activiteiten en verlaat elke vergadering
waarin de aanwezigen verder gaan (en laat ze notuleren).
MEDEDINGINGSRECHTELIJKE CHECKLIST VOOR VERGADERINGEN
Deze checklist is bedoeld voor het houden van door het BACD gesponsorde bijeenkomsten. Verboden
discussiethema's zijn ook van toepassing op sociale bijeenkomsten die bij die bijeenkomsten
plaatsvinden.
De checklist is niet volledig.

NIET DOEN ( DON’T)
BESPREKEN OF UITWISSELEN VAN INFORMATIE DIE NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET HET
MEDEDINGINGSRECHT, BIJVOORBEELD OP HET GEBIED VAN DE MEDEDINGING:
Prijzen, met inbegrip van
- Individuele bedrijfs-/brancheprijzen, prijswijzigingen, prijsverschillen, kortingen, vergoedingen,
kredietvoorwaarden, enz;
- Individuele bedrijfsgegevens over kosten, productie, capaciteit, voorraden, verkoop, enz.
Productie, met inbegrip van
- Plannen van individuele bedrijven met betrekking tot het ontwerp, de productie, de distributie of het
op de markt brengen van bepaalde producten, met inbegrip van voorgestelde gebieden of klanten;
- Veranderingen in de productiecapaciteit of de voorraden van de industrie, enz.
Vervoerstarieven
- Tarieven of tariefbeleid voor individuele zendingen, met inbegrip van basispuntensystemen,
zoneprijzen, vracht, enz.
Marktprocedures, met inbegrip van
- Bedrijfsaanbiedingen op contracten voor bepaalde producten; bedrijfsprocedures voor het reageren
op uitnodigingen tot het indienen van offertes;
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