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Antitrust reminder  
Antitrust herinnering  
 
DON’T discuss or exchange information regarding prices, distribution, term or condition of sale, volume of 
production, territories or customers, pricing methods, policies or changes; changes in industry production, capacity, 
quotas or inventories. 
HET IS NIET TOEGESTAAN om informatie uit te wisselen omtrent prijzen, prijsbeleid, distributie, verkoop 
voorwaarden, productievolumes, afzetgebieden of klanten(groepen).  
 
DON’T stay at a meeting where any such talk occurs. 
HET IS NIET TOEGESTAAN om in een vergadering aanwezig te blijven waar de voornoemde onderwerpen besproken 
worden. 
 
DON’T undertake activities that will require exchange or collection of the above mentioned kinds of information 
without the advice of a legal counsel. 
HET IS NIET TOEGESTAAN om activiteiten te ondernemen die uitwisseling of invordering van de hierboven genoemde 
soorten informatie vragen zonder het advies van een advocaat. 
 
DON’T exclude anyone from participating in any activity or communication if such action might impair their ability to 
compete or obtain goods or services in the market place. 
HET IS NIET TOEGESTAAN om iemand uit te sluiten om deel te nemen aan een activiteit of communicatie indien een 
dergelijke actie het vermogen om te concurreren of goederen of diensten te verkrijgen door derden in de markt zou 
kunnen aantasten. 
 
DON’T try to standardise any product in such a way to prevent the manufacture or sale of any product which does not 
confirm.  
HET IS NIET TOEGESTAAN om een product of dienst te standaardiseren met het doel om producten of diensten die 
niet aan de standaard voldoen van de markt te weren. 
 
DON’T discuss or exchange the above mentioned kinds of information during social gatherings incidental to meetings. 
HET IS NIET TOEGESTAAN om de bovengenoemde soorten van informatie te bespreken of uit te wisselen tijdens de 
sociale momenten die voorkomen in verband met (formele)vergaderingen. 
 
DO follow the formal agenda at all meetings and have copies of minutes to all meetings to distribute for approval.  
VOLG in alle gevallen de formele agenda van de vergadering en zorg voor schriftelijke notulen die goedgekeurd en 
gedistribueerd worden. 
 
DO protest any discussions or meetings which appear to violate antitrust laws; dissociate yourself from any such 
discussion or activity. 
TEKEN protest aan tegen besprekingen of vergaderingen die (schijnbaar) de antitrustwetten schenden; distantieer 
uzelf van een dergelijke discussie of activiteit. 
 
DO leave any meeting which appears to violate antitrust laws and be sure that such removal is reflected in the  
minutes of meeting.  
VERLAAT een bijeenkomst die lijkt de antitrustwetten te overtreden en verzeker u dat een dergelijke verwijdering 
wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering. 
 
DO confer with the legal counsel before bringing up any topic or making any statement with competitive 
ramifications. 
OVERLEG met een advocaat voordat u een onderwerp op de agenda opvoert of een verklaring afgeeft met 
concurrentie beperkende implicaties. 
 
DO alert the association staff to any inaccuracies in proposed statements to be made by the association on behalf of 
the industry.  
WAARSCHUW de medewerkers van het verenigingsbureau bij eventuele onjuistheden in de voorgestelde verklaringen 
die worden gemaakt door de vereniging voor rekening van de industrie. 
 
 


