COMPETITION
\ MATERIES

\ ONZE DIENSTEN
De vennoten en medewerkers van Praetica's COMP
praktijk beschikken over veel ervaring in de materies
van marktpraktijken en het mededingingsrecht.
Meerderen onder hen zijn auteur van diverse artikels
en boeken over deze onderwerpen en zijn regelmatig
gastspreker op seminaries en symposia.
Sommigen zijn tevens actief lid van de Vereniging
voor de Studie van het Mededingingsrecht (V.S.M.R.),
waarvan één van hen sinds 2016 voorzitter is voor een
termijn van drie jaar.

Elke onderneming of ondernemer die opereert op
de Belgische markt wordt geconfronteerd met de
Europese en Belgische regels inzake mededinging en
eerlijke marktpraktijken (informatieplichten naar de
consument, verkooppraktijken, enz.).
• Na de inwerkingtreding van het Wetboek van
Economisch Recht (WER) komen er nog regelmatig
nieuwe regels bij, terwijl inbreuken steeds zwaarder
worden beteugeld.
• In deze context staan wij ondernemingen en
ondernemers bij, van de kleine starter tot de
gevestigde multinational, door advies te verstrekken,
audits uit te voeren, onderhandelingen te voeren en
hun belangen te verdedigen in of buiten het kader
van procedures, in alle domeinen die betrekking
hebben op de hierna genoemde materies.

Onder meer de volgende opdrachten
behoren tot ons takenpakket:

Algemene voorwaarden
(verkoop of verrichten van diensten),

• de onderhandeling en de redactie van
contractuele documenten die conform zijn met
de mededingingsregels en de handelspraktijken.

Commerciële contracten

• preventieve audits (due diligence) in verband
met bestaande contracten, praktijken en andere
operaties.
• ondernemingen bijstand verlenen om hun
activiteiten in overeenstemming te brengen met
de mededingingsregels.
• cliënten, zowel slachtoffers van deloyale praktijken
als zij die daarvan beschuldigd worden, bijstaan,
vertegenwoordigen en verdedigen voor de
Belgische mededingingsautoriteit, de Belgische
rechtbanken of de bevoegde Europese instanties.

Vordering tot staking van deloyale praktijken
Vaststellingen van inbreuken en indienen van klachten
Inbreuken op zakengeheimen
Loyale en deloyale marktpraktijken
Soft law
Consumentenbescherming
Kartels
Boetes en dwangsommen
Misbruik van individuele en collectieve machtsposities.

• onderhandelingen met de diverse bevoegde
autoriteiten met betrekking tot de gevolgen van
klacht of inbreuk.
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COMMERCIAL
prætica is een organisatie die volledig herdacht werd, vertrekkend van een

INSOLVENCY

wit blad.

Opgericht in 2011 is zij een innoverende advocatenassociatie 2.0,
gedematerialiseerd, opererend in netwerk, die collaboratieve werkmethodes
toepast en de M.V.O. waarden hoog in het vaandel voert.

CORPORATE & FINANCE

de mededingingsregels verschaffen een level playing field waarbij concurrerende

CRIMINAL & BUSINESS LAW

bedrijven ethisch handelen bij hun economische activiteiten.
voor prætica is de toepassing van het recht op het economisch gebeuren
een essentiële voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, maatschappelijke
verantwoord ondernemen en een billijke verdeling van vooruitgang en welvaart.
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