IRS simuleert een Mock Dawn Raid zoals de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) deze uitvoert
v

Vorige week heeft IRS in samenwerking met een advocatenkantoor bij een
internationale onderneming in het zuiden van het land een Mock Dawn Raid
gesimuleerd zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deze uitvoert. In dit artikel
leest u wat een Mock Dawn Raid precies is en hoe het uw organisatie kan
voorbereiden op een daadwerkelijke inval.
Wat is een Mock Dawn Raid?
Een Mock Dawn Raid is een simulatie van een onaangekondigd bedrijfsbezoek door een
toezichthoudende instantie zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Tijdens een
Mock Dawn Raid van de ACM wordt nagegaan of bepaalde wet- en regelgeving op het gebied van
mededinging voldoende wordt nageleefd. In het kader hiervan vergaart de ACM informatie welke
informatie later als basis kan dienen voor een mogelijk sanctiebesluit. De ACM maakt tijdens het
bedrijfsbezoek gebruik van diverse bevoegdheden. Zo kunnen medewerkers van de organisatie
worden gehoord, kunnen bedrijfsruimtes worden verzegeld en kunnen documenten worden ingezien
en digitale data gekopieerd.
De Mock Dawn Raid van IRS
De uitgevoerde Mock Dawn Raid had als doel om de werking van de interne procedures van de
onderneming te testen, de medewerkers van de onderneming te confronteren met de mogelijkheid
dat een onderzoek daadwerkelijk kan plaatsvinden, de medewerkers van de onderneming te
confronteren met het ingrijpende karakter van een Mock Dawn Raid en om analoge en digitale
informatie veilig te stellen welke kan worden onderzocht op mededingingsrechtelijke aspecten.
De werking van interne procedures
Omdat bedrijfsbezoeken bijna altijd onaangekondigd plaatsvinden is het van belang om uw
organisatie voor te bereiden op een mogelijk bedrijfsbezoek door de autoriteiten. U kunt u hierop
voorbereiden door procedures op te stellen en te implementeren, waardoor u het gedrag van uw
medewerkers stuurt en hen op de hoogte brengt van hun rechten en plichten.
Het ingrijpende karakter van een Mock Dawn Raid
Een Mock Dawn Raid kan erg ingrijpend zijn voor medewerkers van uw organisatie. Zo kunnen
documenten, laptops en gegevensdragers gevorderd worden, kunnen bedrijfsauto’s worden
geïnspecteerd en kunnen medewerkers worden gehoord. Door uw medewerkers kennis te laten
maken met het ingrijpende karakter van een Mock Dawn Raid, zijn uw medewerkers voorbereid in
geval van een daadwerkelijke inval.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over een Mock Dawn Raid of over onze dienstverlening op het gebied van
mededinging? Neemt u dan contact met ons op via info@irsnl.com.
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De topspecialisten van IRS hebben al
meer dan 25 jaar ervaring met het
doen van onafhankelijk onderzoek op
het gebied van fraude en integriteit.
IRS biedt een totaalpakket van
‘forensic services’ die alle vormen van
onderzoek omvatten, waaronder ook
forensisch IT-onderzoek. De integrale
IRS-aanpak legt de basis voor
integriteit, vertrouwen, continuïteit
en veiligheid. Proportionaliteit en
subsidiariteit zijn bij deze aanpak
leidende principes.

De omvang en complexiteit van
digitale informatie neemt sterk toe en
daarmee ook de behoefte aan meer
expertise. Met hun ruime en unieke
ervaring
op
het
gebied
van
forensische IT kunnen de specialisten
van IRS u bijstaan bij problemen op
alle vlakken van hun vakgebied. Daar
waar men in traditionele onderzoeken
tekortschiet, is IRS in staat het
verwijderde weer zichtbaar te maken,
veilig te stellen, te doorzoeken en te
analyseren.
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