CCM op bezoek

Dedrijfsbezoek van CCM
e Cutoriteit Consument & Markt is actief op veel verschillende terreinen van
het bestrijden van het niet naleven van de garantieregels door bedrijven tot het
tegengaan van verboden prijsafspraken oor het werk van CCM kunnen ondernemingen eerlijk met elkaar concurreren en worden consumenten beschermd
,n de \eY XYaaY daY $&0 ondeW´oek mag doen om Ye kijken of ondeWnemingen ´ich
aan de WegelX hoZden 'aY doeY ´ij bij[ooWbeeld dooW bij ondeWnemingen langX Ye
gaan om gege[enX Ye [eW´amelen of [Wagen Ye XYellen 'iY noemen \ij een bedWijfX
be´oek (en bedWijfXbe´oek [indY meeXYal onaangekondigd UlaaYX om eW [ooW Ye
´oWgen daY heY ondeW´oekXYeam de nodige gege[enX ook kan [inden
,n de´e bWochZWe leeXY Z \aY Z kZnY [eW\achYen alX $&0 bij Z\ ondeWneming
langXkomY

Inhoud
 +eY bedWijfXbe´oek in heY koWY

 WaY mag $&0 bij een bedWijfXbe´oek doen?

 +oe gaaY $&0 Ye \eWk?

• 'ZZW [an heY bedWijfXbe´oek
• +oe [eW´amelY heY ondeW´oekXYeam infoWmaYie?
• Welke UaUieWen XYZkken [eW´amelen de ondeW´oekeWX?
• Welke digiYale gege[enX [eW´amelen de ondeW´oekeWX?
• Welke gege[enX ondeW´oekY $&0 nieY?
• $fnemen [an mondelinge [eWklaWingen

 U\ mede\eWking
• 0oeY Z mee\eWken aan een bedWijfXbe´oek?
• ,n \elke ge[allen hoefY Z nieY mee Ye \eWken aan een bedWijfXbe´oek?
 $&0 en inYegWiYeiY

• +oe gaaY $&0 om meY bedWijfX[eWYWoZ\elijke infoWmaYie?
• %WengY $&0 heY bedWijfXbe´oek in de UZbliciYeiY?
 1a heY bedWijfXbe´oek

• UiYkomXY [an heY ondeW´oek
• +eefY Z [Wagen?
• +eefY Z klachYen?

Het bedrijfsbezoek in het kort
+ieWondeW [indY Z een koWY o[eW´ichY [an heY [eWlooU [an heY bedWijfXbe´oek 'e
belangWijkXYe ondeW\eWUen ´Zllen [eWdeWoU ZiYgebWeideW behandeld \oWden U kZnY
heY [olgende [eW\achYen alX ondeW´oekeWX [an $&0 bij Z\ ondeWneming langXkomen

Xoordat CCM van start gaat
 Het onderzoeksteam meldt zich $lle $&0mede\eWkeWX in heY ondeW´oekXYeam
kZnnen ´ich idenYificeWen alX $&0’eW (W iX ÇÇn YeamleideW [an $&0 die heY ondeW
´oekXYeam leidY
 W krijgt de gelegenheid rechtsbijstand te regelen binnen Wedelijke Yijd $lX heY kan
\achY heY ondeW´oekXYeam meY ´ijn \eWk´aamheden YoY Z\ ad[ocaaY aan\e´ig iX
+eY bedWijfXbe´oek [an $&0 mag ook dooWgaan alX eW geen ad[ocaaY of andeWe
jZWidiXch ad[iXeZW namenX Z aan\e´ig iX
 e teamleider van CCM is uw aanspreekpunt 'e YeamleideW neemY meY Z (en
e[enYZeel Z\ ad[ocaaY) dooW \aY heY doel iX [an heY $&0ondeW´oek en hoe heY
bedWijfXbe´oek eWZiY ´ieY
 e teamleider vertelt u bij welke personen CCM onderzoek wil doen binnen Z\
ondeWneming 'e YeamleideW kan mede\eWkeWX [Wagen Ye XYoUUen meY hZn \eWk
´aamheden en hZn comUZYeW of Yelefoon nieY Ye gebWZiken
 W en uw medewerkers zijn wettelijk verplicht mee te werken aan het bedrijfsbezoek

Tijdens het bedrijfsbezoek
 Het bedrijfsbezoek gaat daadwerkelijk van start heY ondeW´oekXYeam [eW´amelY
gege[enX maakY koUieën en neemY XomX [eWklaWingen af
 Xan tevoren kan CCM niet inschatten hoe lang het bedrijfsbezoek duurt 'iY iX
afhankelijk [an meeWdeWe facYoWen ´oalX de om[ang [an de adminiXYWaYie
 CCM mag ruimtes en voorwerpen verzegelen alX een bedWijfXbe´oek langeW dan
een dag dZZWY 2U de´e manieW \eeY heY ondeW´oekXYeam ´ekeW daY heY ondeW
´oekXmaYeWiaal in de YZXXenYijd onaangeYaXY blijfY

a het bedrijfsbezoek
 W voert aan het eind van het bedrijfsbezoek een eindgesprek met de teamleider
'e YeamleideW UWaaY Z bij o[eW heY bedWijfXbe´oek en heY [eW[olg
 W krijgt een overzicht van de kopieën die heY ondeW´oekXYeam heefY gemaakY
(ZiYeWaaWd alleen alX heY ondeW´oekXYeam koUieën heefY gemaakY) 'aaWnaaXY kWijgY
Z een afXchWifY [an de´e koUieën 0eeXYal [eW´amelen de ondeW´oekeWX ook digiYale
gege[enX 2ok [an de´e gege[enX kWijgY Z een koUie
 a het bedrijfsbezoek gaat CCM verder met het onderzoek $&0 gaaY heY mee
genomen maYeWiaal beXYZdeWen
 Soms heeft CCM na het bedrijfsbezoek nog aanvullende informatie nodig om
´oWg[Zldig [eWdeW ondeW´oek Ye kZnnen doen $&0 XYZZWY Z dan een [WagenbWief
of neemY een mondelinge [eWklaWing af [an Z of Z\ mede\eWkeWX +eY kan ook ´ijn
daY $&0mede\eWkeWX nogmaalX langXkomen [ooW een [eW[olg [an heY bedWijfX
be´oek

Wat mag CCM bij een bedrijfsbezoek
doen
,n de \eY XYaaY daY $&0 bij een bedWijfXbe´oek
• plaatsen mag betreden
$&0 mag elke UlaaYX beYWeden \aaW belangWijke infoWmaYie [ooW heY ondeW´oek
ligY 'aY beYekenY daY $&0 in bedWijfXWZimYen mag kijken maaW bij[ooWbeeld ook
in \oningen en aZYo’X Wil $&0 een \oning beYWeden? 'an kan daY meY Z\
YoeXYemming *eefY Z geen YoeXYemming? 'an moeY $&0 eeWXY een machYiging
[an de WechYeWcommiXXaWiX kWijgen
• inlichtingen mag vragen
$&0 mag [Wagen XYellen om infoWmaYie in Ye \innen $&0 kan [Wagen XYellen die
mede\eWkeWX XchWifYelijk moeYen beanY\ooWden heY kan ook om mondelinge
[eWklaWingen gaan
• gegevens mag bekijken
$&0 mag gege[enX bekijken en koUiëWen 'iY kan gaan om UaUieWen XYZkken
maaW ook om digiYale gege[enX
$lX heY nodig iX kan $&0 YijdenX een bedWijfXbe´oek ook
• bedrijfsruimten en voorwerpen verzegelen
.an $&0 heY bedWijfXbe´oek nieY oU de eeWXYe dag afWonden? 'an mag $&0
bedWijfXWZimYen en [ooW\eWUen [eW´egelen
+eY [eWbWeken [an de $&0´egelX iX [eWboden en kan leiden YoY een boeYe %WengY
$&0 in Z\ Uand ´egelX aan? 'enkY Z eW dan aan daY Z iedeWeen die in heY Uand
aan\e´ig kan ´ijn oU de hoogYe bWengY [an de ´egelX 1ieY alleen Z\ mede\eWkeWX
maaW ook XchoonmakeWX of be[eiligeWX
• de politie inschakelen
SomX iX heY nood´akelijk daY $&0 ondeWXYeZning [WaagY aan de UoliYie 'e UoliYie
mag geen ondeW´oekXacYi[iYeiYen [eWWichYen Zij ´oWgY eW alleen [ooW daY heY
ondeW´oekXYeam ´ijn \eWk goed kan doen

Hoe gaat CCM te werk
uur van het bedrijfsbezoek
$&0 kan nieY [an Ye[oWen inXchaYYen hoe lang een bedWijfXbe´oek dZZWY 'iY hangY
af [an de om[ang [an Z\ ´akelijke adminiXYWaYie en [an hoe alleX geaWchi[eeWd iX
+eY hangY ook af [an Z\ mede\eWking YijdenX heY bedWijfXbe´oek (en bedWijfX
be´oek kan binnen een dag ´ijn afgeWond maaW kan ook meeWdeWe dagen dZWen

Hoe verzamelt het onderzoeksteam informatie
'e manieW \aaWoU heY ondeW´oekXYeam Ye \eWk gaaY hangY af [an de manieW \aaWoU
Z\ oWganiXaYie gege[enX oUXlaaY XYaaY de infoWmaYie oU UaUieW oU cdWomX of oU
haWde Xchij[en [an comUZYeWX 'e ondeW´oekeWX ´Zllen Z daaWom [Wagen \aaW Z de
adminiXYWaYie be\aaWY die Wele[anY iX [ooW heY ondeW´oek 'e ondeW´oekeWX bekijken
gege[enX en docZmenYen oU de UlaaYX \aaW Z of Z\ mede\eWkeWX de´e infoWmaYie
hebben oUgeXlagen ´oalX oU Z\ eigen kameW of Z\ XecWeYaWiaaY maaW ook
bij[ooWbeeld in Z\ aWchief
$&0 maakY [ooW heY [eW´amelen [an gege[enX ondeWXcheid YZXXen Y\ee XooWYen
docZmenYen UaUieWen XYZkken en digiYale gege[enX 'aaWnaaXY kan $&0 monde
linge [eWklaWingen afnemen bij Z of Z\ mede\eWkeWX +ieWondeW leeXY Z hoe $&0
Ye \eWk gaaY bij heY [eW´amelen [an de´e infoWmaYie

Welke papieren stukken verzamelen de onderzoekers
$&0 mag alle XYZkken in´ien die infoWmaYie be[aYYen o[eW Z\ ondeWneming 'iY kan
gaan om XYZkken die beYWekking hebben oU de gedWaging die ondeW´ochY \oWdY
0aaW heY kan ook gaan om Wele[anYe achYeWgWondinfoWmaYie [ooW heY ondeW´oek
+eY ondeW´oekXYeam beUaalY of infoWmaYie Wele[anY iX [ooW heY ondeW´oek of nieY
'e ondeW´oekeWX bekijken alleen XYZkken [an die mede\eWkeWX [an heY bedWijf die
mogelijk beYWokken ´ijn ge\eeXY bij de gedWagingen \aaW $&0 ondeW´oek naaW doeY

Wie daY ´ijn hangY XYeWk af [an heY Y^Ue gedWagingen \aaW $&0 ondeW´oek naaW
doeY 'iY kZnnen de leden [an heY beXYZZW [an een ondeWneming ´ijn maaW ook een
XecWeYaWeXXe die de beXYZZWX[eWgadeWing noYZleeWY of een commeWcieel mede\eWkeW

Kopieën
+eY ondeW´oekXYeam maakY koUieën [an de XYZkken die Wele[anY ´ijn [ooW heY ondeW
´oek $&0 neemY geen docZmenYen in beXlag Zij kan \el XYZkken meenemen om
daaW koUieën [an Ye maken U kWijgY de oWiginelen YeWZg en een o[eW´ichY [an de
gemaakYe koUieën

Welke digitale gegevens verzamelen de onderzoekers
Vaak [eW´amelY heY ondeW´oekXYeam ook Z\ digiYale beXYanden of gege[enX
'iY kZnnen emailbeWichYen ´ijn maaW ook offeWYeX UWocedZWeX beleidXXYZkken of
coWWeXUondenYie +eY maakY [ooW $&0 nieY ZiY \aaW de gege[enX XYaan Wij kZnnen
infoWmaYie [eW´amelen [an een neY\eWkcomUZYeW maaW ook [an bij[ooWbeeld een
laUYoU YableY XmaWYUhone of ZXbXYick

en overzicht voor u
$&0 maakY een koUie [an alle digiYale gege[enX die \e YijdenX heY bedWijfXbe´oek
[eW´amelen 'e´e koUie be\aaWY $&0 YoY heY ondeW´oek helemaal iX afgeXloYen
'e koUie \oWdY ZiYeWaaWd [eilig oUgeXlagen $an heY einde [an onX be´oek aan Z\
ondeWneming kWijgY Z een o[eW´ichY [an de gege[enX die \e [eW´ameld hebben
Welke digitale gegevens gaat CCM daadwerkelijk onderzoeken
UiY alle [eW´amelde digiYale gege[enX maakY $&0 een XelecYie U onY[angY een o[eW
´ichY [an alle digiYale gege[enX die [olgenX onX Wele[anY ´ijn om Ye ondeW´oeken
2ok [eWYelY $&0 Z daaWbij hoe ´ij de´e gege[enX heefY geXelecYeeWd

Welke gegevens onderzoekt CCM niet
$&0 neemY Y\ee XooWYen infoWmaYie nieY mee in heY ondeW´oek nieY´akelijke
gege[enX en de commZnicaYie meY een ad[ocaaY 'iY geldY [ooW alle gege[enX
die $&0 [eW´amelY de UaUieWen XYZkken en de digiYale gege[enX

niet-zakelijke gegevens

communicatie met een advocaat

diY ´ijn UWi[Çgege[enX bij[ooWbeeld
emailX o[eW heY boeken [an Z\ [akanYie
of een afXUWaakkaaWY [an de oWYhodonYiXY
[an Z\ kind

,n onX \eWk dZiden \e de´e gege[enX aan
meY de afkoWYing ´/55’ (/egal 5WofeXXional
5Wi[ilege)
U heefY WechY oU [eWYWoZ\elijk conYacY meY
Z\ ad[ocaaY 'aaWom mag $&0 de´e
gege[enX [eWdeW nieY gebWZiken bij haaW
ondeW´oek

0eeW infoWmaYie o[eW gege[enX die $&0 \el of nieY mag bekijken XYaaY in de ´$&0
\eWk\ij´e geheimhoZdingXUWi[ilege ad[ocaaY ’ 'iY iX een beleidXWegel en de
YekXY daaW[an XYaaY oU \\\acmnl
VooW UaUieWen XYZkken geldY daY Z YijdenX heY bedWijfXbe´oek kZnY aange[en of Z
[indY daY beUaalde infoWmaYie UWi[Çgege[enX be[aY +eY ondeW´oekXYeam ´al de
XYZkken [lZchYig bekijken om [aXY Ye XYellen daY heY indeWdaad om UWi[Çgege[enX
gaaY 'e´e gege[enX ´ieY $&0 dan nieY [eWdeW in of ´e ´al ´e nieY koUiëWen
VooW digiYale gege[enX geldY daY $&0 een XelecYie [an de [eW´amelde gege[enX
ondeW´oekY $lX $&0 de XelecYie aan Z heefY [ooWgelegd kZnY Z binnen Y\ee
\eWkdagen aan onX laYen \eYen of Z ´elf \ilY conYWoleWen of eW nieY´akelijke
gege[enX of commZnicaYie meY een ad[ocaaY in de XelecYie [ooWkomen $ndeWX
conYWoleeWY $&0 diY

Ww controle op de selectie van digitale gegevens
+eefY Z aangege[en de [eW´ameling digiYale gege[enX ´elf Ye \illen conYWoleWen oU
´nieY´akelijke gege[enX’ of ´gege[enX o[eW Z\ conYacY meY een ad[ocaaY’? 'an geldY
de´e UWocedZWe
 U heefY Yien \eWkdagen de Yijd om docZmenYen alX ´nieY´akelijk’ of alX ´/55’ aan
Ye dZiden 'iY noemen \ij claimen
 $&0 beooWdeelY Z\ claim +eY $&0ondeW´oekXYeam beooWdeelY de nieY
´akelijke docZmenYen hieWbij kZnY Z aan\e´ig ´ijn WilY Z ook docZmenYen
aanmeWken alX ´/55’? 'an beooWdeelY een XUeciaal hieW[ooW aange\e´en
UeWXoon binnen $&0 de´e claim %ij de´e beooWdeling kZnY Z nieY aan\e´ig ´ijn
 U kWijgY XchWifYelijk be[eXYigd of $&0 Z\ claimX \el of nieY YoekenY
 'e claimX die $&0 heefY geacceUYeeWd komen nieY YeWechY in de [eW´ameling
digiYale gege[enX die heY ondeW´oekXYeam daad\eWkelijk gebWZikY SomX kenY
$&0 claimX nieY Yoe 'an komY de´e infoWmaYie \el in de [eW´ameling digiYale
gege[enX die heY ondeW´oekXYeam gebWZikY
nze controle op de selectie van digitale gegevens
SYel Z benY [eWgeYen beUaalde gege[enX XUeciaal aan Ye \ij´en of Z heefY eW[ooW
geko´en om de gege[enX nieY ´elf Ye conYWoleWen .omY $&0 YijdenX heY ondeW´oek
Yoch digiYale gege[enX Yegen die nieY´akelijk ´ijn of Ye maken hebben meY conYacY
meY Z\ ad[ocaaY? 'an gebWZikY $&0 de´e gege[enX nieY

Cfnemen van mondelinge verklaringen
$&0 kan YijdenX heY bedWijfXbe´oek [eWklaWingen afnemen [an Z of [an mede\eWkeWX
[an Z\ ondeWneming 'iY kan de diWecYeZW ´ijn maaW ook een XecWeYaWeXXe of
[eWkooUmede\eWkeW 'e YeamleideW ´al [ooWaf meY Z afXYemmen meY \ie $&0 in
iedeW ge[al \il XUWeken

VooW een [eWklaWing [oeWen de ondeW´oekeWX [an $&0 en Z\ mede\eWkeW een
geXUWek U\ mede\eWkeW mag ´elf iemand kie´en om bij diY geXUWek aan\e´ig Ye
´ijn 'aY kan een jZWiXY ´ijn maaW ook bij[ooWbeeld een familielid of iemand andeWX
die hij [eWYWoZ\Y 'e [Wagen aan Z\ mede\eWkeW kZnnen gaan o[eW de fZncYie
binnen de ondeWneming en de \eWk´aamheden die daaWbij hoWen 2f o[eW de
dagelijkXe gang [an ´aken binnen Z\ ondeWneming en de Wol [an Z\ mede\eWkeW
daaWin
$&0 neemY de afgenomen [eWklaWing alYijd oU 0eeXYal maken de ondeW´oekeWX
YijdenX heY geXUWek een ´akelijke \eeWga[e [an de [eWklaWing en XYemmen \e de´e
meY Z af SomX \eWkY $&0 de [eWklaWing laYeW ZiY $&0 be\aaWY de gelZidXoUname
YoYdaY de [eWklaWing dooW Z iX ondeWYekend [ooW akkooWd

Ww medewerking
Moet u meewerken aan een bedrijfsbezoek
-a in de \eY XYaaY daY Z en Z\ mede\eWkeWX [eWUlichY ´ijn om mee Ye \eWken aan
een $&0bedWijfXbe´oek U moeY heY $&0 mogelijk maken Wele[anYe gege[enX in Ye
´ien 'aY beYekenY daY Z aangeefY \aaW Z Z\ adminiXYWaYie be\aaWY en daY Z onX
Yoegang geefY YoY de´e gege[enX dooW bij[ooWbeeld een kaXY Ye oUenen of in´age Ye
[eWXchaffen in beXYanden oU Z\ comUZYeW +eY ondeW´oekXYeam kan Z [Wagen \aaW
Z\ adminiXYWaYie iX 2U de´e [Wagen moeY Z anY\ooWd ge[en $lX Z \eigeWY om mee
Ye \eWken kZnY Z een boeYe kWijgen [an ma]imaal (U7 900.000.

In welke gevallen hoeft u niet mee te werken aan een bedrijfsbezoek
(W ´ijn Y\ee ZiY´ondeWingen oU de mede\eWkingXUlichY
• Z hoefY nieY Ye anY\ooWden alX Z meY daY anY\ooWd Z´elf of de ondeWneming kZnY
benadelen in heY ondeW´oek 2ok mede\eWkeWX mogen ´\ijgen alX ´ij dooW Ye
anY\ooWden ´ich´elf of de ondeWneming kZnnen benadelen $&0 XYelY Z en Z\
mede\eWkeWX hieW[an oU de hoogYe [ooWdaY ´ij mondelinge [eWklaWingen
afneemY
• Xommige UeWXonen mogen \eigeWen [Wagen Ye beanY\ooWden +eY gaaY om
menXen meY een geheimhoZdingXUlichY 'iY geldY bij[ooWbeeld [ooW een ad[ocaaY
of aWYX

CCM en integriteit
Hoe gaat CCM om met bedrijfsvertrouwelijke informatie
Bepaalde gegevens kunnen bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten. U mag
aangeven welke gegevens volgens u bedrijfsvertrouwelijk zijn en waarom u dat
vindt. De ACM gaat zorgvuldig met deze gegevens om.

Drengt CCM het bedrijfsbezoek in de publiciteit
De ACM kan informatie met betrekking tot haar werkzaamheden naar buiten
brengen. Zo kan de ACM bijvoorbeeld melden dat zij bedrijfsbezoeken in een
bepaalde sector heeft afgelegd. De ACM maakt in een dergelijk geval niet de naam
van de onderneming of ondernemingen bekend bij wie zij een bedrijfsbezoek heeft
afgelegd. Mocht u zelf informatie naar buiten brengen met betrekking tot
werkzaamheden van de ACM dan kan dit voor de ACM aanleiding vormen om in
reactie hierop ook informatie naar buiten te brengen c.q. hierop te reageren.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u terug in de ‘Werkwijze
Openbaarmaking ACM’.

a het bedrijfsbezoek
$&0 kan in heY belang [an heY ondeW´oek [aak geen mededelingen doen o[eW de
XYand [an ´aken en de [eWdeWe Ulanning We begWijUen daY die ondZidelijkheid [ooW
Z [eW[elend iX maaW heY [eWlooU [an een ondeW´oek iX moeilijk Ye [ooWXUellen

Witkomst van het onderzoek
U kWijgY alYijd beWichY [an de ZiYkomXY [an heY ondeW´oek (W ´ijn Y\ee ZiYkomXYen
mogelijk
 $&0 beëindigY heY ondeW´oek diY doeY $&0 bij[ooWbeeld \anneeW nieY [aXYXYaaY
daY eW een o[eWYWeding heefY UlaaYXge[onden
 $&0 YWeedY oU alX iX [aXYgeXYeld daY de concZWWenYie iX belemmeWd of conXZ
menYen \oWden geXchaad 5eW ondeW´oek bekijkY $&0 hoe heY UWobleem heY beXY
oUgeloXY kan \oWden $&0 kan een bindende aan\ij´ing ge[en maaW ook een
laXY ondeW d\angXom oUleggen 2f een boeYe

Heeft u vragen
+eefY Z na aflooU [an heY bedWijfXbe´oek nog [Wagen of oUmeWkingen? 1eem dan
conYacY oU meY de UWojecYleideW [an heY ondeW´oek Zijn of haaW conYacYgege[enX
onY[angY Z YijdenX heY bedWijfXbe´oek [an de YeamleideW $lle coWWeXUondenYie YZXXen
Z en $&0 komY in heY doXXieW daY bij heY ondeW´oek hooWY

Heeft u klachten
(en bedWijfXbe´oek iX ingWijUend 'e YeamleideW [an heY ondeW´oekXYeam ´al Z\
[Wagen ´o goed mogelijk beanY\ooWden +ij´ij ´al Z ook ´o goed mogelijk infoWmeWen
o[eW hoe heY bedWijfXbe´oek gaaY
+eefY Z Yoch klachYen o[eW hoe heY bedWijfXbe´oek iX gegaan? $&0 heefY hieW[ooW
een klachYenWegeling ,nfoWmaYie [indY Z oU \\\acmnl
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