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In de praktijk is de kwestie van de verhouding tussen de pu-

bliekrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving van het

Europese mededingingsrecht bijzonder controversieel gebleken.

EU-rechtscolleges en de Commissie bogen zich over de vraag

in welke mate kartelslachtoffers toegang mogen krijgen tot

clementiegerelateerde informatie. Uit de analyse van de

Europese rechtspraak en van het recente voorstel van de

Commissie voor een Richtlijn betreffende schadevorderingen

blijkt dat er spanningen zijn tussen de arresten van het Hof

en het Gerecht enerzijds, en tussen de rechtspraak en het

Commissievoorstel anderzijds. Deze bijdrage gaat dieper in op

de evolutie van de interactie tussen de clementieregeling en

de schadevergoedingsacties.

1. Inleiding

Het opsporen en bestraffen van kartelinbreuken zijn
essentiële taken in het kader van de handhaving van

art. 101 VWEU. Kartelpraktijken berokkenen heel wat
schade aan de consument, en zijn nefast voor de mede-
dingingsstructuur als zodanig.1 Het is dus vanzelfspre-

kend dat ze tot de zwaarste schendingen van het mede-
dingingsrecht worden gerekend. Gelet op het geheime
karakter van kartels, is het evenwel allesbehalve eenvou-
dig om ze daadwerkelijk op te sporen en vast te stellen.
Daarom hanteren de Commissie en de lidstaten een cle-
mentieregeling, waarbij medewerking van kartelleden,
die leidt tot het ontdekken en het bestraffen van kartels,
wordt beloond in de vorm van immuniteit voor of een
substantiële vermindering van geldboeten. Uit het hoge
aantal clementieverzoeken blijkt dat de clementieregeling
een onmisbaar en doeltreffend instrument voor de pu-
blieke handhaving van het mededingingsrecht is gewor-
den.2

Het is daarentegen ook van essentieel belang dat slacht-
offers van een mededingingsinbreuk effectief gecompen-
seerd worden voor de schade die zij geleden hebben als
gevolg van het kartel. De compensatie van het slachtoffer
vormt de prioriteit van de privaatrechtelijke handhaving3

en is ook van fundamenteel belang in het licht van het
recht op rechtsbescherming. Hoewel het recht op schade-
vergoeding zijn juridische basis in de communautaire
rechtsorde vindt,4 blijkt dit recht gedurende vele jaren
nogal louter theoretisch geweest te zijn.5 Deze situatie is
nu veranderd, enerzijds door meerdere initiatieven van
de Commissie om privaatrechtelijke schadevorderingen
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*

Zie bijv. Europese Commissie, Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in
kartelzaken, PbEU 2006, C 210/2, 8 december 2006, punt 2. Hierna: clementiemededeling van de Commissie.

1

Voor statistieken zie B. Van Barlingen, ‘The European Commission’s 2002 Leniency Notice after one year of operation’, Competition Policy
Newsletter 2003, nr. 2, (6) 6-7.

2

Witboek van de Commissie betreffende schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels COM(2008)0165
def. van 2 april 2008, punt 3. Hierna: het Witboek.

3

A.-M. Van den Bossche, ‘De privaatrechtelijke handhaving van Europese mededingingsregels’, in: A.S. Hartkamp (red.), De invloed van het Europees
recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer: Kluwer 2007, (211) 235. Het Hof van Justitie heeft alle mogelijke twijfels omtrent het bestaan van

4

dit recht weggenomen in zijn arrest Courage uit 2001 (HvJ EG 20 september 2001, C-453/99, Jur., p. I-6297 (Courage en Crehan), r.o. 24 en 26;
zie ook HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04-C-298/04, Jur., p. I-6619 (Manfredi e.a.), r.o. 59 en 61).
Zie D. Waelbroeck, D. Slater & G. Even-Shoshan (red.), ‘Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC Competition
Rules’, comparative report (Ashurst-rapport) 2004.
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aan te moedigen,6 maar anderzijds ook door de volhar-
ding en creativiteit van burgerrechtelijke eisers. Zoals de
recente stroom van zaken duidelijk aantoont, zijn de tij-
den waarin schadeacties een minimale zorg waren voor
karteldeelnemers, nu wel voorbij in de Europese Unie.
Nu privaatrechtelijke schadevorderingen steeds populair-
der beginnen te worden en de clementieregeling als een
van de meest efficiënte publiekrechtelijke handhavings-
instrumenten wordt beschouwd, is de kwestie van de
verhouding tussen de publiekrechtelijke en privaatrech-
telijke handhaving bijzonder controversieel gebleken.
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving vor-
men twee zijden van dezelfde medaille. Het is algemeen
erkend dat privaatrechtelijke handhaving de afschrikken-
de werking van de financiële sancties versterkt.7 Aan de
andere kant maakt publiekrechtelijke handhaving follow-
on-vorderingen tot schadevergoeding eenvoudiger, omdat
een mededingingsautoriteit de overtreding heeft vastge-
steld. Toch lopen burgerrechtelijke eisers vaak tegen ad-
ditionele bewijsproblemen op. Om een zo sluitend mo-
gelijk bewijs te leveren, proberen zij steeds vaker toegang
te krijgen tot het dossier van de Commissie of van natio-
nale mededingingsautoriteiten.8 Dit dossier bevat echter
vaak veel informatie die vrijwillig wordt verschaft door
ondernemingen in het kader van clementieverzoeken.
Deze situatie zou niet problematisch zijn als clementie-
verzoekers ook beschermd zouden zijn tegen schadevor-
deringen van derde partijen die schade hebben geleden.
Dit is helaas (voor ondernemingen) niet het geval. Zoals
de clementieregeling van de Commissie luidt:

‘(…) het feit dat immuniteit tegen (…) geldboeten wordt
verleend, kan een onderneming niet beschermen tegen
de civielrechtelijke gevolgen van haar deelname aan een
inbreuk.’9

Aangezien in het kader van de clementieregeling onder
meer zelfincriminerende verklaringen worden afgelegd
en gedetailleerde informatie over het kartel wordt ver-
schaft, hebben mededingingsautoriteiten diverse maatre-
gelen genomen om te voorkomen dat deze informatie
wordt bekendgemaakt. Het is niettemin onduidelijk in
welke mate deze initiatieven clementieverzoekers effectief
kunnen beschermen tegen ‘ontdekking’ in het geval van
vorderingen tot schadevergoeding.

Deze onzekere situatie is toegenomen naar aanleiding
van enkele recente zaken van de Europese rechtbanken,
zoals Pfleiderer,10CDC,11EnBW12 en Donau Chemie.13 Deze
arresten, waarin de bescherming tegen openbaarmaking
van clementieverzoeken centraal staat, hebben benadrukt
dat het nu meer dan ooit van cruciaal belang is om aan-
dacht te besteden aan de gevolgen van schadeclaims op
de doeltreffendheid van de clementieregeling. Als onder-
nemingen een groter aansprakelijkheidsrisico lopen in
burgerlijke zaken, zullen ze minder de neiging hebben
om om clementie te verzoeken. Dit kan een harde klap
betekenen voor het succes van de clementieregeling.
Dit artikel zal analyseren in welke mate clementieverzoe-
kers effectief beschermd kunnen worden tegen de
openbaarmaking van hun dossier in het geval er zulke
vorderingen tot schadevergoeding zijn. Eerst zal aandacht
worden besteed aan de wettelijke kanalen die kunnen
worden gebruikt door privaatrechtelijke partijen om toe-
gang tot bewijsmateriaal te krijgen. Daarnaast zal de
Europese rechtspraak betreffende de interactie tussen de
clementieregeling en schadevergoedingsacties geanaly-
seerd worden. Het recente voorstel van de Commissie
voor een Richtlijn betreffende bepaalde regels voor
schadevorderingen wegens inbreuken op het mededin-
gingsrecht14 zal daarop behandeld worden, waarbij ten
slotte nagegaan zal worden of dit voorstel coherent is met
de recente rechtspraak. Dit zal tot een slotconclusie leiden
in een laatste deel.

2. Het algemene kader: hoe kunnen kartel-
slachtoffers toegang krijgen tot bewijs-
materiaal van EU-mededingings-
autoriteiten?

Schadevergoedingseisers hebben verschillende wettelijke
instrumenten om toegang te krijgen tot bewijsmateriaal
ten behoeve van een schadevordering tegen de karteldeel-
nemers. Een aantal van de belangrijke kanalen zal hierna
worden besproken.15

Zie bijv. ibid.; Groenboek van de Commissie betreffende schadevorderingen wegens schending van de communautaire mededingingsregels
(COM(2005)672 def. van 19 december 2005; Witboek van de Commissie (supra noot 3). Zie ook infra, ‘Het voorstel van de Commissie tot een
Richtlijn’.

6

Zie in die zin HvJ EG 20 september 2001, C-453/99, Jur., p. I-6297 (Courage en Crehan), r.o. 26 en 27; HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken
C-295/04-C-298/04, Jur., p. I-6619 (Manfredi e.a.), r.o. 91; HvJ EU 14 juni 2011, C-360/09, Jur., p. I-5161 (Pfleiderer AG/Bundeskartellamt), r.o. 28.

7

Zie ook W.P.J. Wils, ‘The Relationship between Public Antitrust Enforcement and Private Actions for Damages’, World Competition 2009, nr. 1,
(3) 15-16.
Hierna: NMA’s.8
Clementiemededeling van de Commissie, punt 39.9
HvJ EU 14 juni 2011, C-360/09, Jur., p. I-5161 (Pfleiderer AG/Bundeskartellamt).10
Gerecht EU 15 december 2011, T-437/08, Jur., p. II-8251 (CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide)/Commissie).11
Gerecht EU 22 mei 2012, T-344/08, n.n.g. (EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissie).12
HvJ EU 6 juni 2013, C-536/11, n.n.g. (Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG en anderen).13
Voorstel voor een Richtlijn betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van
het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie, COM(2013)0404 final/2 – 2013/0185 (COD), hierna: het voorstel.

14

Zie voor andere interessante kanalen (bijv. het eisen voor niet-Europese rechtscolleges dat documenten openbaar worden gemaakt op basis van
de ‘ontdekkingsregels’ zoals die gelden in deze rechtsstelsels) G. De Stefano, ‘Access of Damage Claimants to Evidence Arising out of EU Cartel
Investigations: A Fast-evolving Scenario’, ECLR 2011, nr. 3, (95) 99-100.
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2.1. De bekendmaking van eindbesluiten op basis
van Verordening (EG) 1/2003

De bekendmaking van een besluit van de Commissie
betreffende een kartelinbreuk kan een belangrijke infor-
matiebron vormen voor schadevergoedingseisers. Er
moet een verschil worden gemaakt tussen, enerzijds, de
verplichte bekendmaking van een besluit van de Commis-
sie en, anderzijds, de niet-confidentiële versie die veel
meer informatie bevat.16 Dan is de vraag echter: welke
informatie moet en/of mag worden gepubliceerd in deze
bekendmakingen?17

De verplichte bekendmaking van de besluiten van de
Commissie tot beëindigen van een inbreuk gebeurt op
basis van art. 30 lid 1 Vo. (EG) 1/2003. Deze bekendma-
king kan worden gezien als een samenvatting van de
belangrijkste informatie omtrent de inbreuk. Wat de niet-
confidentiële betreft, heeft de Commissie een nogal ruime
discretiemarge om informatie bekend te maken om de
inbreuk zo gedetailleerd als mogelijk te beschrijven. In
het arrest Bank Austria Creditanstalt werd het belang van
de publicatie van besluiten in de verf gezet. In het bijzon-
der stelde het Gerecht dat het absoluut noodzakelijk is
voor de vervulling van de toezichthoudende taak van de
Commissie dat marktdeelnemers door de bekendmaking
van deze besluiten op de hoogte worden gesteld van de
gedragingen die tot repressieve interventies van de
Commissie hebben geleid.18 Bovendien bevestigde het
Gerecht ook dat de oude versie van art. 30 Vo. (EG)
1/200319 geen beperking vormt voor de vrijheid van de
Commissie om inlichtingen op te nemen, ook al is de
bekendmaking er niet van vereist.20 Het is nochtans ook
vaste rechtspraak dat dit alleen mogelijk is voor zover de
openbaarmaking van deze inlichtingen verenigbaar is
met de geheimhoudingsplicht. De verplichting tot geheim-
houding wordt bovendien expliciet voorzien in art. 339
VWEU. Art. 30 lid 2 Vo. (EG) 1/2003, dat deze bepaling
van het Verdrag uitvoert op het gebied van het mededin-
gingsrecht, luidt in het bijzonder dat er rekening moet

worden gehouden met het rechtmatige belang van de
ondernemingen dat hun zakengeheimen niet aan de
openbaarheid worden prijsgegeven.21 In het arrest Bank
Austria Creditanstalt heeft het Gerecht verduidelijkt welke
inlichtingen – buiten zakengeheimen – onder de geheim-
houdingsplicht vallen.22 Verder heeft het Gerecht beves-
tigd dat (de vroegere versie van) art. 30 Vo. (EG) 1/2003
naast de openbaarmaking van zakengeheimen, ook de
bekendmaking van inlichtingen die onder de in art. 4
Vo. (EG) 1049/2001 bedoelde uitzonderingen op het recht
van toegang vallen, of die bescherming genieten op grond
van andere regels van afgeleid recht verhindert.23 Hieruit
volgt dat indien clementieverzoeken onder de uitzonde-
ringen van art. 4 Vo. (EG) 1049/2001 vallen, ze be-
schermd zouden zijn tegen openbaarmaking.24

Wat de verhouding tussen de clementieregeling en
schadevergoedingsacties betreft, is het vaste praktijk van
de Commissie dat de medewerking van een onderneming
onder de clementieregeling in haar besluit vermeld wordt.
Zulke vermelding is wenselijk en nodig om te verklaren
waarom boete-immuniteit of -vermindering werd ver-
leend.25 Bovendien vermelden de niet-confidentiële be-
sluiten de identiteit van de clementieverzoekers en geven
zij ook een vrij gedetailleerde beschrijving van het func-
tioneren van het kartel. Dit is vanzelfsprekend een belang-
rijk voordeel voor de kartelslachtoffers.26 Het zal inder-
daad onmogelijk zijn voor een lid van het kartel om zich
te verdedigen met het argument dat er geen inbreuk is
gepleegd.27 Aan de andere kant is het ook waar dat de
Commissie heel voorzichtig omgaat met vertrouwelijke
informatie in haar besluiten. Zo zal de Commissie bespre-
kingen hebben met de ondernemingen om te bepalen
welke informatie bekend mag worden gemaakt in haar
niet-vertrouwelijke besluiten.28 Zo schrapt ze ook alle
letterlijke verwijzingen en citaten van ondernemingsver-
klaringen in dit type besluiten.29

De (verkorte) besluiten van de Commissie worden gepubliceerd in het Publicatieblad. De volledige niet-confidentiële versies van deze besluiten
worden gepubliceerd op de website van de Commissie.

16

Zie ook A. Caruso, ‘Leniency Programs and Protection of Confidentiality: The Experience of the European Commission’, Journal of European
Competition Law & Practice 2010, nr. 3, (453) 464; C. Cauffman, ‘The Interaction of Leniency Programmes and Actions for Damages’, The Compe-
tition Law Review 2011, nr. (7-2), (181) 193-194.

17

GvEA EG 30 mei 2006, T-198/03, Jur., p. II-1429, r.o. 57 (Bank Austria Creditanstalt AG/Commissie).18
Oud art. 21 lid 2 Vo. 17.19
GvEA EG 30 mei 2006, T-198/03, Jur., p. II-1429 (Bank Austria Creditanstalt AG/Commissie), r.o. 78-79; GvEA EG 12 oktober 2007, T-474/04,
Jur., p. II-4225 (Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH/Commissie), r.o. 72.

20

Het concept zakengeheim wordt beschreven in GvEA EG 18 september 1996, T-353/94, Jur., p. II-921 (Postbank), r.o. 86 en 87 en HvJ EG 7 no-
vember 1985, C-145/83, Jur., p. 3539 (Adams), r.o. 34.

21

Zie GvEG AG 30 mei 2006, T-198/03, Jur., p. 1429 (Bank Austria Creditanstalt AG/Commissie), r.o. 71; zie ook GvEA EG 12 oktober 2007, T-474/04,
Jur., p. II-4225 (Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH/Commissie), r.o. 65-66.

22

GvEA EG 30 mei 2006, T-198/03, Jur., p. II-1429 (Bank Austria Creditanstalt AG/Commissie), r.o. 72-75. Zie ook conclusie van A-G H. Kirschner
bij GvEA EG 10 juli 1990, T-51/89, Jur., p. II-309 en II-312, Tetra Pak/Commissie), r.o. 34.

23

Zie verder infra 2.3. Zie ook A. Caruso, ‘Leniency Programs and Protection of Confidentiality: The Experience of the European Commission’,
Journal of European Competition Law & Practice 2010, nr. 3, (453) 466.

24

Clementieregeling van de Commissie, punt 39.25
Vgl. C. Cauffman, ‘The Interaction of Leniency Programmes and Actions for Damages’, The Competition Law Review 2011, nr. (7-2), (181) 193-194.26
Deze visie was ook erkend door de Commissie zelf. Zie werkdocument behorende bij het Groenboek – Schadevorderingen wegens schending
van de communautaire antitrustregels (SEC(2005)1732), COM/2005/0672 def., punt 222.

27

Zie bijv. Beschikking van de Commissie van 12 november 2008 inzake een procedure op grond van art. 81 EG-Verdrag (zaak nr. COMP/39.125 p –
Autoglas), te vinden op http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39125/39125_1867_2.pdf.

28

Zie ook C. Cauffman, ‘The Interaction of Leniency Programmes and Actions for Damages’, The Competition Law Review 2011, nr. (7-2), (181) 193-
194; A. Caruso, ‘Leniency Programs and Protection of Confidentiality: The Experience of the European Commission’, Journal of European Compe-
tition Law & Practice 2010, nr. 3, (453) 465.
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2.2. Toegang tot het dossier van de Commissie voor
klagers in de procedure

Schadevergoedingseisers kunnen ook als klagers in de
procedure proberen op te treden om via deze weg een
beter inzicht in de voorlopige bevindingen van de Com-
missie30 te krijgen.
De positie van klagers in de procedure wordt geregeld in
Vo. (EG) 773/2004.31 Kort gezegd kunnen klagers een
niet-vertrouwelijke versie van de punten van bezwaar
krijgen en deelnemen aan de hoorzitting.32 Toegang tot
ondernemingsverklaringen, die van cruciaal belang zijn
voor de leden van het kartel, wordt aldus enkel verleend
aan de geadresseerden van de mededeling van punten
van bezwaar.33 Om te vermijden dat dit doelbewust niet-
verlenen van toegang wordt ondergraven door het verstu-
ren van niet-vertrouwelijke versies van punten van be-
zwaar en de deelname aan de hoorzitting, schrapt de
Commissie alle verwijzingen en citaten van onderne-
mingsverklaringen in de niet-vertrouwelijke versies die
worden verzonden aan derden.34,35

2.3. Toegang tot documenten op grond van
Verordening (EG) 1049/2001

Een andere manier om toegang tot bewijsmateriaal te
krijgen is Vo. (EG) 1049/2001.36 Dit kanaal zal logischer-
wijze gebruikt worden wanneer private eisers niet als
klagers optreden in de Commissieprocedure.

Vo. (EG) 1049/2001, die bekendstaat als de ‘transparantie
verordening’, vormt de implementatie van art. 15 lid 3

VWEU over het algemene recht van toegang tot documen-
ten van de Europese instellingen. Op grond van deze
verordening kan iedere burger van de Unie toegang tot
documenten aanvragen.37 De aanvrager is niet verplicht
om ‘de redenen voor zijn verzoek’ te vermelden.38 De
belangrijkste voorwaarde is dat deze verzoeken voldoende
nauwkeurig geformuleerd zijn opdat de instelling het
document kan identificeren.

Vo. (EG) 1049/2001 is gericht op het verschaffen van een
zo ruim mogelijk recht van toegang tot documenten van
de instellingen.39 Als algemene regel geldt dus dat alle
documenten van de Europese instellingen toegankelijk
moeten zijn. Deze basisregel zorgt voor grotere transpa-
rantie in het werk van de instellingen. Hierdoor kan een
grotere legitimiteit van de administratie ten opzichte van
de burgers gewaarborgd worden.40

Niettegenstaande dit algemeen opzet, toont de praktijk
dat verzoeken op basis van Vo. (EG) 1049/2001 vaak
het verkrijgen van informatie in het kader van een mede-
dingingsrechtelijke procedure tot doel hebben.41 Dit is
niet echt verbazingwekkend aangezien in Vo. (EG)
1049/2001 geen specifieke uitzondering wordt voorzien
voor mededingingsrechtelijke procedures.42 Zo is Vo.
(EG) 1049/2001 een normaal kanaal geworden voor kar-
telslachtoffers die een poging doen om toegang tot het
karteldossier van de Commissie te krijgen.43 Hierdoor
rijst de vraag hoe de Commissie dit soort verzoeken tot
openbaarmaking behandelt.
De Commissie toont een bijzondere terughoudendheid
in de context van Vo. (EG) 1049/2001. Ze heeft haar
standpunt duidelijk aangegeven: Vo. (EG) 1049/2001
vormt niet de juiste rechtsgrondslag voor het verkrijgen

Bijv. de mededeling van punten van bezwaar.30
Verordening (EG) 773/2004 van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag,
PbEU 2004, L 123/18. Hierna: Vo. (EG) 773/2004.

31

Zie art. 6 Vo. (EG) 773/2004. Deze bepaling vorm de wettelijke neerslag van vroegere jurisprudentie van de Europese rechters. Zie GvEA EG 15
juli 1994, T-17/93, Jur., p. II-595 (Matra-Hachette SA/Commissie), r.o. 34. Zie ook HvJ EG 24 juni 1986, 53/85, Jur., p. 1965 (Akzo); HvJ EG 17 no-

32

vember 1987, gevoegde zaken 142/84 en 156/84, Jur., p. 4487 (BAT en Reynolds) r.o. 19 en 20; Mededeling van de Commissie betreffende de be-
handeling van klachten door de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEU 2004, C 101/65, punt 64 et seq en Antitrust
Manual of Procedures te vinden op http://ec.europa.eu/competition/antitrust/antitrust_manproc_3_2012_en.pdf.
Maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zie Clementieregeling van de Commissie 2006, punt 33, eerste zin.33
A. Caruso, ‘Leniency Programs and Protection of Confidentiality: The Experience of the European Commission’, Journal of European Competition
Law & Practice 2010, nr. 3, (453) 464; C. Cauffman, ‘The Interaction of Leniency Programmes and Actions for Damages’, The Competition Law
Review 2011, nr. (7-2), (181) 190.

34

Een recent voorbeeld waar de schadevergoedingseiser als klager is opgetreden, is de Polimeri Europa-zaak (Beschikking van de president GvEA EG
3 mei 2007, T-12/07 R, Jur., p. II-38 (Polimeri Europa SpA/Commissie). Zie ook bijv. GvEA EG 7 juni 2006, gevoegde zaken T-213/01 en T-214/01,

35

Jur., p. II-1601 (Osterreichische Postsparkasse AG en Bank für Arbeit und Wirtschaft AG/Commissie), r.o. 114; GvEA EG 18 september 1996, T-353/94,
Jur., p. II-921 (Postbank NV/Commissie), r.o. 66. Zie voor een (korte) bespreking van deze zaak G. De Stefano, ‘Access of Damage Claimants to
Evidence Arising out of EU Cartel Investigations: A Fast-evolving Scenario’, GCLR 2011, nr. 3, (95) 97; A. Caruso, ‘Leniency Programs and Pro-
tection of Confidentiality: The Experience of the European Commission’, Journal of European Competition Law & Practice 2010, nr. 3, (453) 465.
Verordening (EG) 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PbEG 2001, L 145/43-48, 31 mei 2001). Zie voor een gedetailleerde commentaar over Vo. (EG)

36

1049/2001 als kanaal om toegang tot bewijsmateriaal te krijgen R. Hempel, ‘Access to DG Competition’s Files: An Analysis of Recent EU Court
Case Law’, ECLR 2012, nr. 33 (4), 195. Zie ook G. De Stefano, ‘Access of Damage Claimants to Evidence Arising out of EU Cartel Investigations:
A Fast-evolving Scenario’, GCLR 2011, nr. 3, (95) 97-98.
Art. 2 lid 1 Vo. (EG) 1049/2001.37
Art. 6 lid 1 Vo. (EG) 1049/2001.38
Art. 1 lid 1 Vo. (EG) 1049/2001.39
Overweging 2 Vo. (EG) 1049/2001. Zie ook A. Caruso, ‘Leniency Programmes and Protection of Confidentiality: The Experience of the European
Commission’, Journal of European Competition Law & Practice 2010, nr. 3, (453) 466.

40

Voor de statistieken in verband met het gebruik van Vo. (EG) 1049/2001, zie Verslag van de Commissie over de toepassing in 2011 van Vo. (EG)
1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie Brussel, 2 augustus 2012
COM(2012)429 final (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0429:FIN:EN:PDF).

41

Zie ook Vo. (EG) 1049/2001, art. 2 lid 3.42
Bovendien werd de toepasselijkheid van deze verordening in mededingingsrechtelijke procedures ook bevestigd door het Gerecht in de zaak
Technische Glaswerke Ilmenau (GvEA EG 14 december 2006, T-237/02, Jur., p. II-5131 (Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissie)).
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van bewijs met het oog op de voorbereiding van schade-
vorderingen.44 Deze visie werd ook geuit in de clementie-
regeling van 2002 en werd later herhaald in de regeling
van 2006. In het bijzonder doet de Commissie beroep
op de uitzonderingen op het algemene recht van toegan-
kelijkheid van documenten voorzien in art. 4.45 Op basis
van art. 4 lid 2 Vo. (EG) 1049/2001 kunnen de instellin-
gen de toegang weigeren wanneer openbaarmaking ervan
een probleem zou kunnen opleveren voor een gerechte-
lijke procedure, een juridisch advies, commerciële belan-
gen46 en/of voor het doel van een onderzoek. Desalniet-
temin kan toch tot openbaarmaking worden besloten in
deze gevallen als daarmee een hoger openbaar belang
wordt gediend. Volgens art. 4 lid 3 Vo. (EG) 1049/2001
kan de toegang tot een document, opgesteld voor intern
gebruik, worden geweigerd als de openbaarmaking ervan
het besluitvormingsproces van die instelling ernstig zou
schaden. Indien met de openbaarmaking een hoger
openbaar belang wordt gediend, zal het document wel
openbaar gemaakt worden.
Twee recente arresten betreffende toegang tot het dossier
van de Commissie op basis van Vo. (EG) 1049/2001 ver-
duidelijken of de Commissie zal kunnen blijven volhar-
den in het systematisch afwijzen van deze verzoeken.47

2.4. Openbaarmaking via de nationale rechters

De nationale rechtbanken hebben ook een belangrijke
rol in de context van de openbaarmaking van de documen-
ten van de Commissie. Art. 4 lid 3 VEU vereist dat de
lidstaten loyaal samenwerken om de doelstellingen van
het Verdrag te verwezenlijken. Dit houdt dus in dat de
Commissie de nationale rechterlijke instanties moet bij-
staan wanneer zij het Europees recht toepassen.48

Deze verdragsbepaling komt verder tot uiting in art. 15
Vo. (EG) 1/2003. Overeenkomstig art. 15 lid 1 kunnen de
rechterlijke instanties, naar aanleiding van procedures

tot toepassing van de EU-mededingingsregels, de Com-
missie verzoeken om inlichtingen.49 Bij de toezending
van inlichtingen aan de nationale rechters heeft de
Commissie niettemin de verplichting om de waarborgen
vervat in art. 339 VWEU in acht te nemen.50 Dit wil echter
niet zeggen dat art. 4 lid 3 VEU juncto art. 339 VWEU
een absoluut verbod vormt voor de Commissie om aan
de nationale rechter vertrouwelijke inlichtingen te ver-
strekken. Uit de verplichting tot loyale samenwerking
volgt dat de Commissie de nationale rechter alle door
hem gevraagde inlichtingen verstrekt. Om de in art. 339
VWEU neergelegde waarborgen niet te verzwakken moet
de Commissie echter de rechter vragen of hij de bescher-
ming van vertrouwelijke informatie kan en zal garande-
ren. Alleen indien de nationale rechter deze garantie kan
bieden, zal de Commissie hem de inlichtingen verstrek-
ken.51

Verder kan volgens de rechtspraak de Commissie weige-
ren om informatie toe te zenden om dwingende redenen
die verband houden met de noodzaak om de belangen
van de Unie te beschermen of te voorkomen dat de Unie
in haar functioneren wordt belemmerd, in het bijzonder
doordat de vervulling van haar taken in gevaar wordt ge-
bracht.52 De Commissie is daarom van oordeel dat de
toestemming van de clementieverzoeker nodig is om de
informatie die vrijwillig werd verstrekt aan de nationale
rechter toe te zenden.53

Op het eerste gezicht lijkt informatie verschaft in het
kader van de clementieregeling dus beschermd te worden
wanneer schadevergoedingseisers deze gegevens probe-
ren te verkrijgen in vervolgprocedures via een nationale
rechtbank. Zoals hieronder zal blijken, hebben ook op
dit punt recente ontwikkelingen een belangrijke impact
gehad.54

Werkdocument behorende bij het Groenboek – Schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels (SEC(2005)1732),
COM/2005/0672 def., punt 73-74.

44

Zie de clementieregeling van 2006, punt 40.45
In deze context is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat het concept ‘commerciële belangen’ in de zin van art. 4 lid 2 Vo. (EG)
1049/2001 ruimer wordt geïnterpreteerd dan het begrip ‘zakengeheimen’ als hierboven besproken. Zie bijv. G. De Stefano, ‘Access of Damage

46

Claimants to Evidence Arising out of EU Cartel Investigations: A Fast-evolving Scenario’, GCLR 2011, nr. 3, (95) 98; R. Hempel, ‘Access to DG
Competition’s Files: An Analysis of Recent EU Court Case Law’, ECLR 2012, nr. 33 (4), (195) 198.
Deze arresten worden in afdeling 3 geanalyseerd.47
Beschikking van HvJ EG 13 juli 1990, C-2/88, Jur., p. I-3365 (Zwartveld), r.o. 16-22, en HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur., p. I-935 (Delimitis),
r.o. 53. Zie ook Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten
bij de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEU 2004, C 101/54, punt 15.

48

HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur., p. I-935 (Delimitis), r.o. 53 en HvJ EG 12 december 1995, gevoegde zaken C-319/93, C-40/94 en C-224/94,
Jur., p. I-4471 (Dijkstra), r.o. 34. Zie ook Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de rechterlijke
instanties van de EU-lidstaten bij de toepassing van art. 81 en 82 Verdrag, PbEU 2004, C 101/54, punt 21.

49

HvJ EG 28 februari 1991, C-234/89, Jur., p. I-935 (Delimitis), punt 53. Zie ook Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking tussen
de Commissie en de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten bij de toepassing van art. 81 en 82 Verdrag, PbEU 2004, C 101/54, punt 23.

50

HvJ EG 13 juli 1990, C-2/88, Jur., p. I-4405 (Zwartveld), r.o. 10 en 11, en GvEA EG 18 september 1996, T-353/94, Jur., p. II-921 (Postbank), r.o. 93.
Zie ook Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten bij
de toepassing van art. 81 en 82 Verdrag, PbEU 2004, C 101/54, punt 25.

51

Beschikking van HvJ EG 13 juli 1990, C-2/88, Jur., p. I-4405 (Zwartveld), r.o. 10-11; HvJ EG 26 november, C-275/00, Jur., p. I-10943 (First en
Franex), r.o. 49 en GvEA EG 18 september 1996, T-353/94, Jur., p. II-921 (Postbank), r.o. 93. Zie ook Mededeling van de Commissie betreffende

52

de samenwerking tussen de Commissie en de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten bij de toepassing van art. 81 en 82 Verdrag, PbEU 2004,
C 101/54, punt 26.
Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten bij de toe-
passing van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PbEU 2004, C 101/54, punt 26.

53

Zie verder afdeling 3.54
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2.5. Openbaarmaking tussen procespartijen
(disclosure inter partes)

Een laatste weg voor schadevergoedingseisers om toegang
tot bewijs te verkrijgen is door (in het kader van een
procedure voor de nationale rechter) een verzoek te
richten aan de partijen die onderzocht worden of die
onderzocht zijn geweest omwille van een kartelinbreuk.
Dit is de zogenaamde openbaarmaking tussen procespar-
tijen of ‘disclosure inter partes’.

Gelet op het gebrek aan een Europese regelgeving ter
zake, is het een aangelegenheid van de interne rechtsorde
van lidstaten om de procedureregels vast te stellen voor
openbaarmaking tussen procespartijen. Deze regels
moeten natuurlijk het gelijkwaardigheidsbeginsel en het
doeltreffendheidsbeginsel respecteren.55

In het Witboek56 erkent de Commissie dat feiten een
belangrijke rol spelen in mededingingszaken. Er is bo-
vendien een structurele informatieasymmetrie: vaak
wordt veel van het bewijsmateriaal dat nodig is voor de
bewijsvoering achtergehouden, en is het onvoldoende in
detail bekend aan de slachtoffers. Terwijl deze informa-
tieasymmetrie moet worden ondervangen, moeten ook
negatieve gevolgen van een te brede openbaarmakings-
verplichting worden vermeden.57Daarom stelt de Com-
missie voor om binnen de EU bij schadevergoedingsacties
een minimaal niveau van openbaarmaking tussen proces-
partijen te verzekeren.58 Anderzijds pleitte de Commissie
in hetzelfde beleidsdocument expliciet voor een afdoende
bescherming tegen openbaarmaking voor ondernemings-
verklaringen van clementieverzoekers.59

3. Toegang tot informatie verschaft in
het kader van de clementieregeling:
de laatste ontwikkelingen in de
EU-rechtspraak

In de vorige afdeling is aangetoond dat kartelslachtoffers
verschillende manieren hebben om voor hun procedure

bruikbare documenten te krijgen. Ook al heeft de Com-
missie haar positie sterk verdedigd om zo te vermijden
dat schadevergoedingseisers ‘clementiemateriaal’ kunnen
gebruiken om hun vordering voor te bereiden, blijft het
onduidelijk of clementieverzoekers in vervolgacties effec-
tief beschermd zijn tegen ‘ontdekking’. In dit deel wordt
geanalyseerd welke gevolgen de recente arresten Pfleide-
rer,60CDC,61EnBW62 en Donau Chemie63 hebben voor
deze vraag.

3.1. De Pfleiderer-zaak

De zaak Pfleiderer is een principearrest aangaande de in-
teractie tussen clementieregelingen en schadevergoedings-
acties. In dit arrest oordeelde het Hof over de cruciale
vraag of NMA’s volgens het Unierecht inzage mogen
verlenen in een clementieverzoek aan personen die ten
gevolge van een kartel schade hebben geleden, met het
oog op een burgerrechtelijke schadevordering in een
vervolgprocedure.

De aanzet was een besluit van de Duitse mededingings-
autoriteit krachtens art. 101 VWEU met boetes voor drie
producenten van decorpapier, op basis van gegevens
verkregen in het kader van de clementieregeling. Pfleiderer
stelde dat zij heel wat schade had geleden als gevolg van
het kartel en met het oog op een schadevordering verzocht
zij toegang tot alle dossierstukken, waaronder de clemen-
tieverzoeken. Het Amtsgericht Bonn was van oordeel dat
de beslechting van het geding een uitlegging van het
Unierecht vereiste en stelde de prejudiciële vraag of en,
zo ja, in hoeverre een NMA informatie die haar overeen-
komstig de clementieregeling vrijwillig is verstrekt, aan
een derde openbaar mag maken ter voorbereiding van
een schadevordering.

In antwoord op de gestelde vraag herhaalt het Hof eerst
dat NMA’s en de rechters van de lidstaten voor een
doeltreffende toepassing van de mededingingsregels
moeten zorgen.64 Het ‘probleem’ ligt dan ook vooral in
het gebrek aan harmonisatie van de clementieregels en
de regels over het recht van toegang tot clementiedocu-
menten.65 Wat de mededelingen van de Commissie be-
treft, merkt het Hof op dat de mededelingen betreffende
de samenwerking binnen het ECN,66 en betreffende cle-

Zie HvJ EG 20 september 2001, C-453/99 Jur., p. I-6297 (Courage en Crehan), r.o. 29; HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04-C-298/04,
Jur., p. I-6619 (Manfredi e.a.), r.o. 64; HvJ EG 10 juli 1997, C-261/95, Jur., p. I-4025 (Palmisani), r.o. 27. Zie ook HvJ EG 13 juli 2006, C-526/04,
Jur., p. I-7529 (Laboratoires Boiron/Urssaf de Lyon), r.o. 55.

55

Zie supra noot 3.56
Witboek van de Commissie, punt 2.2.57
Zie Witboek van de Commissie, punt 2.2. Vgl. afdeling 4.58
Zie Witboek van de Commissie, punt 2.2.59
HvJ EU 14 juni 2011, C-360/09, Jur., p. I-5161 (Pfleiderer AG/Bundeskartellamt) (hierna: Pfleiderer).60
Gerecht EU 15 december 2011, T-437/08, Jur., p. II-8251 (CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide)/Commissie)
(hierna: CDC).

61

Gerecht EU 22 mei 2012, T-344/08, n.n.g. (EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissie), (hierna: EnBW).62
HvJ EU 6 juni 2013, C-536/11, n.n.g. (Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG en anderen) (hierna: Donau Chemie).63
HvJ EU 7 december 2010, C-439/08, Jur., p. I-12471 (VEBIC), r.o. 56.64
Pfleiderer, r.o. 20.65
Europese Commissie, Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten, PbEU
2004, C 101/43, 27 april 2004.
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mentie, niet dwingend zijn voor de lidstaten. Hetzelfde
geldt voor het ECN-modelprogramma inzake clementie.67

Hoewel de richtsnoeren van de Commissie gevolgen
kunnen hebben voor de praktijk van de NMA’s, herinnert
het Hof eraan dat het, bij gebrek aan een dwingende
Unieregeling, aan de lidstaten vrijstaat om nationale re-
gels over het recht op toegang van gelaedeerden tot docu-
menten betreffende clementieprocedures vast te stellen.
Bij de uitoefening van zulke bevoegdheid moeten de lid-
staten er wel voor zorgen dat de regels die zij vaststellen
en aanwenden de doeltreffende toepassing van art. 101
en 102 VWEU onverlet laat.68

Het Hof bevestigt vooreerst formeel dat clementiepro-
gramma’s nuttige instrumenten zijn bij de doeltreffende
bestrijding van kartels. Ze dienen dus het doel van doel-
treffende toepassing van art. 101 VWEU.69 Tegelijk erkent
het Hof dat de doeltreffendheid van deze programma’s
kan worden aangetast wanneer documenten betreffende
een clementieprocedure worden meegedeeld aan perso-
nen die een schadevordering wensen in te stellen.70 Aan
de andere kant heeft eenieder recht op vergoeding van
de schade die hem wordt berokkend door anticompetitief
gedrag.71 Dit recht draagt in belangrijke mate bij tot de
handhaving van een daadwerkelijke mededinging.72

Dan komt het Hof tot de essentie en stelt het vast dat bij
het onderzoek van een verzoek om toegang tot clementie-
materiaal van een persoon die schadevergoeding wenst
te krijgen, de belangen die het meedelen van de inlichtin-
gen rechtvaardigen, moeten worden afgewogen tegen de
bescherming van de door de clementieverzoeker verstrek-
te inlichtingen. Dergelijke afwegingen kunnen de natio-
nale rechters in het kader van het nationale recht slechts
geval per geval verrichten, met inachtneming van alle
relevante gegevens van de zaak.73 Daaruit volgt voor het
Hof dat de EU-mededingingsregelingen zich er niet tegen
verzetten dat gelaedeerden toegang krijgen tot clementie-
materiaal.74

Door te zoeken naar een evenwicht tussen, enerzijds, de
behoefte om clementieverzoeken niet te ontmoedigen
en, anderzijds, het vereiste om het fundamentele recht
tot schadevergoeding te waarborgen, kiest het Hof voor

een pragmatische aanpak. Deze eerste beslissing heeft
tot gevolg dat kartelslachtoffers een reële kans hebben
om toegang te krijgen tot clementiebestanden, wat een
sterk negatieve impact kan hebben op de clementierege-
ling. De betekenis van het arrest ligt daarin dat zelfs als
mededingingsautoriteiten maatregelen hebben genomen
teneinde de bescherming tegen ‘ontdekking’ in schade-
vorderingen voor ondernemingen te garanderen, ze der-
gelijke bescherming niet volledig kunnen waarborgen.
Het Hof laat immers de deur open voor nationale rechters
om toegang te verlenen tot alle documenten betreffende
clementieverzoeken, inclusief de zelfincriminerende
ondernemingsverklaringen. De mogelijkheden in het
nationale procesrecht, de omstandigheden van de concre-
te zaak, en natuurlijk de mening van de nationale rechter,
zullen de beslissende factoren zijn om te bepalen of al
dan niet toegang kan worden verleend.

Het is een spijtige zaak dat de Europese rechter naar het
principe van procedurele autonomie verwijst, maar
daarbij geen enkel criterium aangeeft waarmee de natio-
nale rechters rekening kunnen houden om een eventuele
openbaarmaking van clementiemateriaal toe te staan.
Zelfs al bestaat er geen werkelijke harmonisatie, het is
een feit dat de huidige praktijk van de EU-mededingings-
autoriteiten dezelfde richting volgen. Ondanks het feit
dat de NMA’s niet verplicht zijn om een clementierege-
ling in te voeren, heeft een overgrote meerderheid van
de NMA’s dit wel gedaan.75 Bovendien is de clementiere-
geling van mededingingsautoriteiten vaak gebaseerd op
of aangepast aan het ECN-clementieregelingsmodel.76

Het mag worden aangenomen dat NMA’s bewust dit
model volgen, juist omdat ermee wordt geprobeerd om
een de facto harmonisatie van de clementieregelingen tot
stand te brengen.77

Daarbij valt ook op dat zowel de clementiemededeling
van de Commissie als het ECN-clementieregelingsmodel
voor de absolute bescherming van de ondernemersverkla-
ringen opteert.78 Op basis van haar clementieregeling
kan de Commissie ermee instemmen dat ondernemings-
verklaringen mondeling worden afgelegd.79 Dat is een
werkelijk voordeel voor de ondernemingen. Mondelinge
ondernemingsverklaringen worden door de Commissie
opgenomen en uitgeschreven.80 Zulk afschrift is een

Het ‘ECN Model Leniency Programme’ kan worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/model_leniency_en.pdf.67
Pfleiderer, r.o. 23. Zie ook in die zin HvJ EG 16 juli 1998, C-298/96, Jur., p. I-4767 (Oelmühle en Schmidt Söhne), r.o. 23 en 24 en HvJ EU 7 december
2010, C-439/08, Jur., p. I-12471 (VEBIC), r.o. 57.

68

Pfleiderer, r.o. 25.69
Pfleiderer, r.o. 26.70
Pfleiderer, r.o. 28. Het Hof verwijst hier naar vaste jurisprudentie op dit punt. HvJ EG 20 september 2001, C-453/99, Jur., p. I-6297 (Courage en
Crehan), r.o. 24 en 26 en HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04-C-298/04, Jur., p. I-6619 (Manfredi e.a.), r.o. 59 en 61.

71

Pfleiderer, r.o. 29.72
Pfleiderer, r.o. 31.73
Pfleiderer, r.o. 33.74
Alle lidstaten buiten Malta beschikken over een clementieregeling. Zie http://ec.europa.eu/competition/ecn/leniency_programme_nca.pdf. Op
14 juni 2013 heeft de Maltese mededingingsautoriteit een voorstel gedaan om een clementieregeling in te voeren.

75

Zie ECN Convergence Report on Model Leniency Programme, 1/2010, te raadplegen op http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/01_2010/con-
vergence_ecn.pdf; zie ook V. Juknevičiūtė & J. Capiau ‘The state of ECN leniency convergence’, Competition Policy Newsletter 2010, nr. 1, (13).

76

Zie ook ECN modelprogramma, punt 2.77
Zie punt 6 van de clementiemededeling van de Commissie en punt 47 van het ECN-clementieregelingsmodel.78
Clementieregeling van de Commissie 2006, punt 32.79
Clementieregeling van de Commissie 2006, punt 32.80
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document van de Commissie en wordt daarom, in tegen-
stelling tot een schriftelijk verzoek, verondersteld ‘niet
ontdekbaar’ te zijn. Door deze materie (expliciet) te rege-
len,81 tracht de Commissie tegemoet te komen aan de
kritiek die geleverd werd dat kandidaat-verzoekers, door
hun bekentenissen, in een meer nadelige positie kwamen
te staan in de context van schadevergoedingsacties. Ook
het ECN-clementieregelingsmodel voorziet in de moge-
lijkheid om clementie mondeling aan te vragen,82 en be-
paalt dat er geen inzage wordt verleend in de registratie
van de door de aanvrager mondeling afgelegde verklarin-
gen voordat de mededingingsautoriteit haar mededeling
van punten van bezwaar aan partijen heeft verzonden.83

Deze mondelinge verklaringen zullen enkel uitgewisseld
kunnen worden overeenkomstig art. 12 Vo. (EG) 1/2003,
indien aan de voorwaarden neergelegd in de mededeling
inzake samenwerking is voldaan en ‘mits de bescherming
tegen openbaarmaking die door de ontvangende [mede-
dingingsautoriteit] wordt verleend gelijkwaardig is aan
die welke de verstrekkende [mededingingsautoriteit]
biedt’.84

Ook in het kader van de uitwisseling van informatie tus-
sen de Commissie en de NMA, zijn de clementiegegevens
van de Commissie beschermd. Art. 12 lid 2 Vo. (EG)
1/2003 bepaalt dat de uitgewisselde informatie in de zin
van die bepaling, onder bepaalde voorwaarden, ook voor
de toepassing van nationaal mededingingsrecht kan
worden gebruikt. Een belangrijke uitzondering zijn de
clementieverzoeken, die niet door andere ECN-leden
kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor een eigen
onderzoek. Clementieverzoeken kunnen slechts worden
overgemaakt aan een ECN-lid wanneer de aanvrager
hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.85

In deze zin valt het zeker te betreuren dat het HvJ voor-
bijgaat aan de gangbare praktijk van de Commissie en
NMA’s, en dat het de noodzakelijke bescherming van de
ondernemingsverklaring niet heeft bevestigd. Het hoeft
niet gezegd te worden dat dit gebrek aan een algemene
‘beschermingsstandaard’ in dit opzicht enorme onzeker-
heid creëert.

Naast dit alles rijst ook de vraag of ander materiaal in
verband met het kartel (buiten de ondernemingsverkla-
ringen), die clementieverzoekers moeten verschaffen,
evenzeer van een bepaald niveau van bescherming moet
genieten. Hier lijkt het oordeel van de Europese rechter,
om elk geval afzonderlijk te evalueren aan de hand van
de omstandigheden, meer opportuun. Niettemin had het
Hof zijn argumentatie verder kunnen ontwikkelen in het
arrest. De Donau Chemie-zaak, die verderop in deze bij-
drage geanalyseerd zal worden, bood het Hof een unieke
kans om deze situatie te verduidelijken.86

3.2. De CDC- en EnBW-zaken

Omdat een ondernemingsverklaring deel uitmaakt van
het dossier van de Commissie, kunnen private eisers
beroep doen op Vo. (EG) 1049/2001 om toegang te krij-
gen tot de documenten van de Europese instellingen.87

De Commissie haalt hierop evenwel dan de uitzonderin-
gen van art. 4 aan, en verduidelijkt dat de openbaarma-
king van documenten en verklaringen die in het kader
van de clementiemededeling zijn ontvangen, in het alge-
meen afbreuk zou doen aan bepaalde publieke en parti-
culiere belangen.88 De CDC- en EnBW-zaken, waarin
deze argumentatie van de Commissie wordt betwist,
verduidelijken het werkelijke niveau van Vo. (EG)
1049/2001-bescherming.89

3.2.1. Energie Baden-Württemberg (EnBW)90

In dit arrest heeft het Gerecht de cruciale vraag moeten
behandelen of de Commissie verplicht is om de documen-
ten van haar dossier concreet en afzonderlijk te onderzoe-
ken, om zo te kunnen vaststellen of ze onder de uitzon-
deringen van art. 4 Vo. (EG) 1049/2001 vallen.

De verzoekster in deze zaak, EnBW, beweert schade te
hebben geleden ten gevolge van een kartel tussen de
producenten van gasgeïsoleerd schakelmateriaal dat be-
straft werd bij besluit van de Commissie.91 Na de vaststel-
ling van de inbreuk verzocht EnBW op grond van Vo.
(EG) 1049/200192 de Commissie om toegang tot docu-

De 2002 Clementieregeling bevatte geen bijzondere bepalingen over de indiening van ondernemingsverklaringen en toegang tot bestanden,
maar in haar praktijk accepteerde de Commissie wel mondelinge verklaringen. Zie H. Levy & R. O’Donoghue, ‘The EU Leniency Programme
Comes of Age’, World Competition (27) 2004, afl. 1, p. 90.

81

Punt 28 van het ECN-clementieregelingsmodel.82
Punt 29 van het ECN-clementieregelingsmodel.83
Zie punt 30 van het ECN-clementieregelingsmodel en punt 35 van de Clementieregeling van de Commissie.84
Zie punt 40, mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten, PbEU 2004,
C 101/43. Punt 41 van deze mededeling bepaalt nochtans dat er in sommige gevallen geen toestemming vereist is.

85

Zie infra 3.3.86
Dit zal normaal het geval zijn wanneer private eisers geen klagers zijn in de Commissieprocedure. Indien ze wel klagers zijn, zouden ze beroep
doen op hun respectieve rechten tot toegang tot het dossier zoals gespecifieerd in Vo. (EG) 773/2004. Zie supra 2.2.

87

Bijv. de bescherming van het doel van inspecties en onderzoeken in de zin van art. 4 Vo. (EG) 1049/2001 – en dit zelfs nadat de beschikking is
genomen.

88

Aangezien deze twee arresten betrekking hebben op toegang tot het dossier via Vo. (EG) 1049/2001, zullen ze samen besproken worden.89
Gerecht EU 22 mei 2012, T-344/08, n.n.g. (EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissie).90
Beschikking C(2006)6762 def. van de Commissie van 24 januari 2007 in een procedure op grond van art. 81 [EG] en art. 53 EER-Overeenkomst,
zaak COMP/38.899 – Gasgeïsoleerd schakelmateriaal, te vinden op http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=
1_38899.

91

Namelijk op grond van art. 2 lid 1 Vo. (EG) 1049/2001.92
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menten betreffende de procedure.93 Dit verzoek werd
afgewezen.

In het bestreden besluit heeft de Commissie de documen-
ten van het dossier in vijf categorieën ingedeeld: (1) docu-
menten verstrekt in het kader van een clementieverzoek;
(2) verzoeken om inlichtingen en antwoorden; (3) docu-
menten verkregen tijdens inspecties; (4) mededeling van
de punten van bezwaar en antwoorden; en (5) interne
documenten. De Commissie verklaarde dat elke categorie
onder de uitzondering betreffende het doel van inspecties
viel, en dat de documenten van de categorieën 1 tot en
met 4 onder de uitzondering van commerciële belangen
van art. 4 lid 2 vielen. Bovendien stelde de Commissie
dat zij geen enkele aanwijzing kon vinden voor het be-
staan van een hoger openbaar belang dat toegang tot de
gevraagde documenten zou gebieden in de zin van art.
4 lid 2 Vo. (EG) 1049/2001.94

In principe moet de Commissie de inhoud van de docu-
menten bedoeld in een op Vo. (EG) 1049/2001 gebaseerd
verzoek concreet en afzonderlijk onderzoeken. De
rechtspraak heeft nochtans verschillende uitzonderingen
aanvaard.95 De eerste uitzondering betreft gevallen
waarin, op grond van de omstandigheden, toegang moet
worden geweigerd. Het Gerecht heeft geoordeeld dat dit
het geval is ‘wanneer bepaalde documenten overduidelijk
volledig onder een uitzondering op het recht van toegang
vallen’.96

In EnBW poneert de Commissie dat een dergelijk vermoe-
den in dit geval kan worden gebaseerd op de redenering
die het Hof heeft ontwikkeld in TGI.97 In de TGI-zaak,
ging het namelijk om een verzoek om toegang tot het
dossier van een staatssteunprocedure. Het Hof had dan
geoordeeld dat een algemeen vermoeden dat alle gevraag-
de documenten onder een uitzondering vielen, kon
voortvloeien uit Vo. (EG) 659/1999,98 alsmede uit de
rechtspraak betreffende het recht om de documenten van
het dossier van de Commissie in te zien, aangezien die
verordening niet voorziet in een recht van toegang tot

die documenten voor andere belanghebbenden dan de
lidstaat die verantwoordelijk is voor de toekenning van
de steun.99

Het Gerecht meent echter dat een dergelijke redenering
niet van toepassing is daar twee principiële verschillen
bestaan tussen de TGI-zaak en het onderhavige geval.
Eerst beklemtoont het Gerecht dat de Commissie in de
TGI-zaak, anders dan in dit geval, op de datum van de
bestreden beschikking nog geen eindbeschikking had
gegeven.100 De regeling voor de toegang tot het dossier
geldt echter slechts tijdens de duur van de procedure.101

Het tweede verschil ligt in het recht van toegang tot de
documenten onder Vo. (EG) 1/2003, hetgeen verschilt
van Vo. (EG) 659/1999 inzake steunmaatregelen. In dit
geval zou, naar analogie met de TGI-zaak, een algemeen
vermoeden dat de documenten van een dossier niet
openbaar mogen worden gemaakt, dienen voort te vloeien
uit Vo. (EG) 1/2003.102 Terwijl Vo. (EG) 659/1999 perso-
nen die geen partij in de procedure zijn geen recht van
toegang tot de documenten toekent, verleent Vo. (EG)
773/2004 een recht van toegang aan de klager wiens
klacht is afgewezen.103

Op basis van deze overwegingen concludeert het Gerecht
dat de redenering van het TGI-arrest dus niet zonder
meer toegepast kan worden.104 Een concrete analyse was
dus noodzakelijk.105

De tweede uitzondering die het Hof heeft aanvaard, be-
treft het feit dat een instelling zich mag baseren op alge-
mene vermoedens die gelden voor bepaalde categorieën
van documenten.106 Volgens het Gerecht is het nut van
een onderzoek per categorie – voor de behandeling van
een verzoek om toegang – een voorwaarde voor de
rechtmatigheid van een dergelijk onderzoek. Daarom
moeten de categorieën worden gevormd aan de hand van
criteria die de Commissie de mogelijkheid bieden om
dezelfde redenering toe te passen op de documenten van
een bepaalde categorie.107 Het Gerecht meent dat uit een
analyse van de verschillende categorieën blijkt dat de re-

EnBW, r.o. 3-4.93
EnBW, r.o. 12.94
EnBW, r.o. 28, met verwijzing naar GvEA EG 13 april 2005, T-2/03, Jur., p. II-1121 (Verein für Konsumenteninformation/Commissie) (hierna: VKI),
r.o. 74-75.

95

EnBW, r.o. 28, met verwijzing naar VKI, r.o. 74.96
HvJ EU 29 juni 2010, C-139/07 P, Jur., p. I-5885 (Commissie/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH) (hierna: TGI).97
Verordening (EG) 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 (nu artikel
88) van het EG-Verdrag, PbEU 1999, L83/1.

98

TGI, r.o. 55-58.99
EnBW, r.o. 57.100
Dit ongeacht of het gaat om een mededingingsrechtelijke procedure of een staatssteunprocedure.101
EnBW, r.o. 58. Met verwijzing naar TGI, r.o. 54; HvJ EG 1 juli 2008, gevoegde zaken C-39/05 P en C-52/05 P, Jur., p. I-4723 (Zweden en Turco/Raad),
r.o. 50.

102

EnBW, r.o. 59-60. Zie ook supra 2.2.103
EnBW, r.o. 57.104
EnBW, r.o. 62.105
Zie EnBW, r.o. 55.106
Zie EnBW, r.o. 67.107
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denering van de Commissie in wezen grotendeels iden-
tiek is voor bijna elk van de categorieën.108 De Commissie
heeft zich vooral gebaseerd op één overweging: de open-
baarmaking van de documenten zou clementiegerelateer-
de informatie aan het licht brengen.109 Dit zou schadevor-
deringen vergemakkelijken, en derhalve een verzwakking
van het clementieprogramma kunnen meebrengen.110

De indeling in categorieën was dus artificieel111 en vervul-
de geen enkele nuttige functie in het kader van de bestre-
den beschikking.112 Bijgevolg waren de voorwaarden om
de Commissie te ontheffen van de verplichting om elk
document concreet en afzonderlijk te onderzoeken niet
vervuld en mocht ze de toegang daartoe niet weigeren.

Deze zaken zijn (momenteel) dan ook te beschouwen als
troef voor privaatrechtelijke eisers om via de transparan-
tieverordening toegang tot het dossier van de Commissie
te krijgen. Het Gerecht lijkt immers eerder sceptisch te
staan tegenover de risico’s van openbaarmaking van de
clementie-informatie aan de kartelslachtoffers. Dergelijke
gevaren zijn daarentegen een belangrijk zorgpunt voor
de Commissie, die begrijpelijkerwijs een zeer strenge
houding aanneemt ten aanzien van dit soort verzoeken.
Het beroep van de Commissie op algemene vermoedens
overtuigt het Gerecht niet, dat resoluut voor een indivi-
duele en concrete analyse van de documenten kiest. Deze
individuele benadering is ook consistent met de rest van
zijn rechtspraak.113

Uit de EnBW-zaak blijkt dat het Gerecht van mening is
dat mededingingsprocedures niet vergelijkbaar zijn met
staatssteunprocedures, waarin dergelijke vermoedens
wel kunnen worden toegepast. Het Gerecht heeft zijn
argumentatie onderbouwd op basis van de specifieke re-
gels voor toegang tot het dossier van Vo. (EG) 1/2003 en
het feit dat de Commissie in dit geval al een eindbeschik-
king had gegeven. Het is opmerkelijk dat deze visie van
het Gerecht in belangrijke mate verschilt van de mening
van het Hof in twee andere recente arresten, namelijk de
Odile Jacob- en Agrofert-arresten, waarin de kwestie van
toegang tot het dossier in concentratieprocedures ook
werd behandeld.114 In deze zaken wilde de Commissie
geen uitgewisselde documenten, die verband hielden

met de aangemelde concentraties, verstrekken aan de
bedrijven Odile Jacob (uit Frankrijk) en Agrofert (uit
Tsjechië). Deze bedrijven waren derde partijen in de
concentratieprocedures voor de Commissie, en hun be-
doeling was om met deze documenten een beroep bij het
Gerecht, strekkende tot nietigverklaring van de concen-
tratie-verenigbaarheidsbesluiten, te onderbouwen.115 Daar
ze zich niet konden vinden in de weigeringsbeslissing
van de Commissie, stelden ze beide hiertegen een beroep
in bij het Gerecht, dat hen gelijk had gegeven.116 Het HvJ
op zijn beurt sloot zich echter niet aan bij deze mening
van het Gerecht. In hogere voorziening oordeelde het
Hof dat de algemene aannames betreffende de toegang
tot informatie die kunnen voortvloeien in het kader van
staatssteunprocedures, ook voor concentratiecontrolepro-
cedures gelden, omdat deze laatstgenoemde regeling
eveneens voorziet in strikte regels omtrent de behande-
ling van informatie.117 Ook al zijn het recht om het dossier
in te zien in concentratiecontroleprocedures en het recht
op toegang tot documenten op grond van Vo. (EG)
1049/2001 juridisch verschillend, volgens het Hof leiden
zij tot een vergelijkbare situatie.118 Indien ook andere
personen – die op grond van de regeling inzake concen-
tratiecontroleprocedures geen recht op toegang hebben –
op grond van Vo. (EG) 1049/2001 toegang tot de docu-
menten zouden kunnen verkrijgen, zou afbreuk worden
gedaan aan het door deze regeling ingevoerde stelsel.119

Het blijkt dat de beoordeling van het Gerecht in EnBW
niet consistent is met de beginselen die later ontwikkeld
werden door het Hof in Odile Jacob en Agrofert. Het feit
dat deze twee arresten geveld werden na het arrest van
het Gerecht in de EnBW-zaak en dus dat het Gerecht in
de EnBW-zaak geen rekening met de overwegingen van
het Hof in deze twee zaken kon houden, betekent noch-
tans niet dat hun verschillende overwegingen en benade-
ringen opvallend zijn. Door het algemene vermoeden
van weigering tot toegang in deze twee zaken toe te pas-
sen, gaat het Hof voorzichtig om met de gevolgen van
een algemeen beroep op de transparantieverordening.
Dit zou namelijk de specifieke regels aangaande toegang
tot het dossier van de concentratieverordening kunnen
ondermijnen. Deze situatie kan zonder twijfel vergeleken
worden met EnBW, daar Vo. (EG) 1/2003 ook specifieke

Meer bepaald voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 (EnBW, r.o. 71).108
En/of door de adressaten van verzoeken om inlichtingen.109
EnBW, r.o. 72.110
Categorie 3 was de enige categorie die ten aanzien van de verstrekte redenering enig nut had voor het onderzoek van het verzoek om toegang.
Zie verder EnBW, r.o. 77.

111

EnBW, r.o. 73. Zie ook r.o. 75.112
Zie bijv. VKI, r.o. 92.113
Zie HvJ EU 28 juni 2012, C-404/10 P, n.n.g. (Europese Commissie/Éditions Odile Jacob SAS) (hierna: Odile Jacob) en HvJ EU 28 juni 2012,
C-477/10 P, n.n.g. (Europese Commissie/Agrofert Holding a.s.) (hierna: Agrofert).

114

Zie Odile Jacob, r.o. 10 en Agrofert, r.o. 1-5.115
Het Gerecht vernietigde de beslissing meer bepaald omdat de Commissie, naar zijn mening, enkel een document mag weigeren na en op basis
van een concreet en individueel onderzoek.

116

Odile Jacob, r.o. 117-119. Zie ook in die zin TGI, r.o. 55-57; HvJ EU 28 juni 2012, C-477/10 P, n.n.g. (Europese Commissie/Agrofert Holding a.s.), r.o.
57-59.

117

Odile Jacob, r.o. 120; Agrofert, r.o. 61.118
Zie Odile Jacob, r.o. 121-122; Agrofert, r.o. 61-62. Het algemene vermoeden dat aan de algemene verplichting van een afzonderlijke analyse van elke
document niet moet worden voldaan, zou in ieder geval wel weerlegbaar zijn. Zie Odile Jacob, r.o. 126; TGI, r.o. 62 en art. 4 lid 2 Vo. (EG) 1049/2001.

119
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regels over toegang tot het dossier bevat.120 De strikte re-
gels van toegang tot het dossier van derden in het kader
van een kartelprocedure hebben tot doel om ondernemin-
gen niet te ontmoedigen om mee te werken met de
Commissie in het kader van clementie of van inspecties.
Indien een algemeen beroep op Vo. (EG) 1049/2001 om
bewijsmateriaal te krijgen succesvol is, zou dit de onder-
zoeksinstrumenten van de Commissie ondermijnen.121

In principe is het mogelijk dat, gezien het belang van ef-
fectieve mededingingsrechtelijke onderzoeken, het Hof
deze redenering volgt wat documenten van het dossier
van een kartelprocedure betreft. Hier moet nochtans een
belangrijke nuancering gemaakt worden: de clementiere-
geling heeft niet dezelfde wettelijke status als Vo. (EG)
1/2003 of de transparantieverordening. Deze factor creëert
een zeker niveau van onzekerheid voor ondernemingen.

Daar de Commissie ondertussen in beroep is gegaan te-
gen het EnBW-arrest, is het duidelijk dat ze op basis van
de OdileJacob- en Agrofert-zaken, de niet-openbaarmaking
van documenten ingediend in het kader van de clemen-
tieregeling zal proberen te beschermen tegen verzoeken
tot toegang op basis van Vo. (EG) 1049/2001. Als de
Commissie erin slaagt om een algemeen vermoeden voor
clementiegegevens (of ten minste voor ondernemingsver-
klaringen) te laten erkennen door het Hof, zullen de ge-
varen die uit Vo. (EG) 1049/2001 voortvloeien voor cle-
mentieverzoekers niet langer een (belangrijke) zorg zijn.
Dit zou mogelijk zijn op basis van de algemene vermoe-
dens die gelden voor bepaalde categorieën van documen-
ten. Gelet op het zelfincriminerende karakter van onder-
nemingsverklaringen is het duidelijk dat dit soort docu-
menten als een ‘individuele categorie’ zou kunnen wor-
den beschouwd. Bovendien zouden de potentiële gevol-
gen van toegang van kartelslachtoffers tot ondernemings-
verklaringen absoluut niet te vergelijken zijn met de ge-
volgen van openbaarmaking van andere documenten.

3.2.2. De CDC-zaak122

Opnieuw gaat het om een follow-on-actie. De Commissie
had eerst vastgesteld dat negen ondernemingen aan een
kartel in de waterstofperoxide markt hadden deelgeno-
men en had boetes opgelegd.123 Daarna heeft de verzoek-
ster in deze zaak op basis van Vo. (EG) 1049/2001 de
Commissie verzocht om toegang tot de inhoudsopgave
van het dossier.124 Dit verzoek werd afgewezen op grond
van twee uitzonderingen op het transparantieregime.

Meer precies stelde de Commissie op basis van art. 4 lid
2 dat dergelijke openbaarmaking de commerciële belan-
gen van de ondernemingen enerzijds, en het doel van
inspecties anderzijds, zou ondermijnen. Verzoekster
vorderde de nietigverklaring van deze argumentatie.

Het Gerecht stelt dat, gelet op het algemene doel van Vo.
(EG) 1049/2001, de Commissie moet uitleggen in welk
opzicht de toegang tot dat document een concrete en
daadwerkelijke ondermijning zou vormen van het belang
beschermd door de uitzonderingen van art. 4.125 Deze
uitzonderingen moeten immers restrictief worden uitge-
legd en toegepast.126 In het licht van deze beginselen
wordt onderzocht of de Commissie terecht heeft geoor-
deeld dat de betrokken uitzonderingen van toepassing
zijn.127

– Uitzondering betreffende de commerciële belangen van de
ondernemingen
Eerst wordt nagegaan of de Commissie ten onrechte heeft
geoordeeld dat ‘de inhoudsopgave’ werd gedekt door het
concept ‘commerciële belangen’. De Commissie vond
dat, gelet op het feit dat de inhoudsopgave ook informatie
bevat die niet werd opgenomen in de niet-vertrouwelijke
versie van het inbreukbesluit, openbaarmaking verzoek-
ster in staat zou stellen om documenten te identificeren
die nuttig kunnen zijn voor de voorbereiding van een
schadevergoedingsactie. Dit zou de ondernemingen
kunnen blootstellen aan eventuele schadevorderingen.

Volgens het Gerecht is de argumentatie enkel gebaseerd
op het gebruik dat van de inhoudsopgave gemaakt kan
worden. Maar hiermee wordt niet aangetoond dat dit
document inhoudelijk betrekking heeft op de commerciële
belangen van de ondernemingen.128 Daarnaast bepaalt
het Gerecht dat het belang van een overtreder om niet
aan verhaalacties te worden blootgesteld, niet kan worden
beschouwd als een commercieel belang en in elk geval
geen belang vormt dat bescherming verdient.

– Uitzondering betreffende de bescherming van de onderzoeks-
activiteiten
Deze uitzondering strekt er (alleen) toe om het doel van
deze onderzoeken (d.i. de vaststelling en bestraffing van
inbreuken) te beschermen. Zolang dat doel niet is bereikt,
kunnen de verschillende onderzoeksdaden onder de be-
trokken uitzondering blijven vallen. Dit is ook het geval
wanneer het concrete onderzoek of de concrete inspectie

Zie Odile Jacob, r.o. 109. In deze zaak maakte het Hof een vergelijking tussen Vo. (EG) 1049/2001 en een andere regeling, namelijk Vo. (EG)
4064/89, die een specifieke Unierechtelijke materie regelt.

120

Dit zou ook het geval zijn zelfs als het onderzoek in kwestie al beëindigd is. Zie in die zin Odile Jacob, r.o. 124.121
Gerecht EU 15 december 2011, T-437/08, Jur., p. II-8251 (CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide)/Commissie).122
Commissiebesluit C(2006)1766 van 3 mei 2006 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst,
zaak COMP/F/C.38.620 – waterstofperoxide en perboraat, hierna: de waterstofperoxidebeschikking.

123

Hierna: de inhoudsopgave.124
CDC, r.o. 35, met verwijzing naar HvJ EG 1 juli 2008, gevoegde zaken C-39/05 P en C-52/05 P, Jur., p. I-4723 (Zweden en Turco/Raad), r.o. 49;
HvJ EU 29 juni 2010, C-139/07 P, Jur., p. I-5885 (Commissie/Technische Glaswerke Ilmenau), r.o. 53; HvJ EU 21 september 2010, gevoegde zaken
C-514/07 P, C-528/07 P en C-532/07 P, Jur., p. I-8533 (Zweden/API en Commissie), r.o. 70.

125

CDC, r.o. 36.126
CDC,r.o. 38.127
CDC, r.o. 47. Bovendien relativeert het Gerecht de bewijswaarde van dit document. Zie CDC, r.o. 48.128
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waartoe het opgevraagde verslag heeft geleid, is afgeslo-
ten.129In casu had de Commissie echter, toen ze de bestre-
den beschikking gaf, de overtreding al vastgesteld. Dat
tegen de waterstofperoxidebeschikking beroep was inge-
steld bij het Hof, heeft geen praktische gevolgen.130 Aan-
vaarden dat de uitzondering van toepassing blijft totdat
alle juridische procedures afgesloten zijn, zou het recht
op toegang afhankelijk maken van onzekere omstandig-
heden.131 Deze aanpak staat haaks op het doel van Vo.
(EG) 1049/2001.132

Aan die beoordeling kan niet worden afgedaan door het
argument van de Commissie dat deze uitzondering een
meer algemene strekking heeft en dus van toepassing
op is op alle documenten waarvan openbaarmaking het
kartelbeleid zou kunnen ondermijnen. Deze ruime inter-
pretatie zou volgens het Gerecht betekenen dat de toepas-
sing van Vo. (EG) 1049/2001 kan worden vermeden door
een beroep te doen op een eventuele schadelijke impact
ervan op de clementieregeling.133 Dit zou opnieuw in
strijd zijn met de waarborging van de ruimst mogelijke
toegang tot documenten. Bovendien wijst het Gerecht
erop dat nergens uit blijkt dat ‘het doel van de onderzoe-
ken’ in het kader van het mededingingsbeleid anders
geïnterpreteerd zou moeten worden dan bij andere be-
leidsterreinen.134

Het is opmerkelijk dat, volgens de benadering van het
Gerecht, deze twee uitzonderingen niet van toepassing
zijn voor clementiegerelateerde informatie. Uit deze zaak
blijkt dat de Commissie preventief wil optreden om de
effectiviteit van de clementieregeling te garanderen.
Zulke houding wordt sterk bekritiseerd door het Gerecht,
dat de Commissie ervan beschuldigt een te brede inter-
pretatie te geven aan de uitzonderingen van art. 4. De
Commissie weigert immers zelfs een document bekend
te maken, namelijk de inhoudstafel, dat niet ingediend
werd door een clementieaanvrager, en dat ook geen infor-
matie bevat die op zichzelf schade kan toebrengen aan de
belangen van de ondernemingen.135

Met de stelling dat ‘het belang van karteldeelnemers om
schadevorderingen te vermijden (…) geen belang vormt
dat bescherming verdient’,136 lijkt het Gerecht het recht
van de kartelslachtoffers op toegang tot het dossier hoger
in te schalen dan de belangen van de Commissie om
clementieverzoeken te (blijven) krijgen. Zulke hoge
waardering van het recht op schadevergoeding doet ook
denken aan de mening van de Europese ombudsman in

zijn besluit van 6 april 2010, waarin hij erkent dat dit
recht ook het hoger openbaar belang kan dienen.137 Deze
stelling impliceert dat, ook al kunnen karteldeelnemers
beroep doen op de uitzondering betreffende commerciële
belangen, er een bijzonder strikte interpretatie wordt
gegeven aan dit concept. Wanneer het belang van onder-
nemingen er enkel in bestaat om niet aan schadevorde-
ringen te worden blootgesteld, zal het recht op compen-
satie voorrang krijgen. Of er al dan niet ook andere
commerciële belangen worden aangetast, hangt af van
de kenmerken van de informatie. Zo laat het Gerecht de
deur open om de uitzondering toe te passen wanneer het
dossier informatie zou bevatten over de zakelijke relaties
van de ondernemingen, hun prijzen, hun kostenstruc-
tuur, marktaandeel of soortgelijke informatie, die wel de
commerciële belangen van ondernemingen in enge zin
geïnterpreteerd kan ondermijnen.

In de tweede plaats wordt de strenge aanpak van het Ge-
recht ook weerspiegeld in de interpretatie van de uitzon-
dering betreffende het doel van de inspecties. Niet alleen
geeft het Gerecht een nuttige (maar strikte) uitleg aan
het moment waarop een onderzoek als afgesloten wordt
beschouwd. Ook weigert het om het toepassingsgebied
van deze uitzondering uit te breiden.138

Gelet op het sterk gevoelige karakter van informatie inge-
diend in het kader van de clementieregeling, is het niet
wenselijk dat de uitzondering betreffende het doel van
inspecties niet toepasselijk wordt geacht op clementiedo-
cumenten, en in het bijzonder op ondernemingsverkla-
ringen. Zoals de Commissie benadrukt, is het raadzaam
om in de context van een kartelprocedure deze uitzonde-
ring in een ruimere zin te interpreteren: een ondermij-
ning van deze onderzoeksmethode zal een nefaste impact
hebben op de toepassing van het mededingingsrecht.
Bovendien zouden, indien de bescherming niet blijft
bestaan totdat het besluit niet meer vatbaar is voor beroep,
toekomstige onderzoeken in gevaar zijn.139In casu echter
zijn deze gevaren en implicaties niet excessief aangezien
de CDC-zaak slechts betrekking had op één document,
namelijk de inhoudsopgave van het dossier. Dit document
verschilt enorm van ondernemingsverklaringen.

Indien het Hof het CDC-arrest bevestigt, zijn de prakti-
sche gevolgen potentieel verregaand. Dit arrest heeft tot
gevolg dat de Commissie haar inhoudsopgave openbaar
moet maken; indien het voorleggen van documenten
geïdentificeerd op basis van de inhoudsopgave wordt

CDC, r.o. 59.129
CDC, r.o. 60.130
CDC, r.o. 64.131
CDC, r.o. 65.132
CDC, r.o. 70.133
CDC, r.o. 71.134
CDC, r.o. 70.135
CDC, r.o. 49.136
Besluit van de Europese Ombudsman van 6 april 2010 in zaak 3699/2006/ELB over een klacht tegen de Europese Commissie, te vinden op
www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/4752/html.bookmark.

137

Dit zou de Commissie toelaten om de openbaarmaking van een document te kunnen weigeren enkel op basis van een mogelijk nadelige invloed
op haar clementieregeling en, meer algemeen, op haar kartelbeleid.

138

Zie CDC, r.o. 45 en EnBW, r.o. 114.139
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gevraagd, zullen de nationale rechters nog eens te maken
krijgen met de gevoelige vraag of deze documenten
daadwerkelijk kunnen worden vrijgegeven. Hoewel
rechters waarschijnlijk voorzichtig zullen omgaan met
clementie-informatie, doet deze situatie aanzienlijke on-
zekerheid ontstaan voor clementieverzoekers. Het zou
niet raar zijn mocht de Commissie vaker als amicus curiae
opmerkingen indienen in nationale procedures, om de
clementieregeling te beschermen. Dit gebeurde onlangs
in de zaak National Grid, waarin de Commissie niet
twijfelde om te concluderen dat de afweging van de ver-
schillende belangen inhield dat de informatie die speci-
fiek werd voorbereid met het oog op een clementieverzoek
niet openbaar gemaakt kan worden.140 Bovendien zal de
Commissie haar positie ten aanzien van de toepassing
van de Vo. (EG) 1049/2001 moeten aanpassen. Om be-
roep te kunnen doen op de uitzonderingen zal ze reke-
ning moeten houden met deze strikte interpretatie.

De cruciale vraag is of CDC en EnBW tot gevolg zullen
hebben dat ondernemingen minder geneigd zullen zijn
om om clementie te verzoeken. Ten opzichte van Pfleide-
rer hebben ze, op basis van deze twee zaken, meer rede-
nen om te denken dat schade-eisers het dossier van me-
dedingingsautoriteiten (in casu van de Commissie) kun-
nen gaan ‘kraken’.141 Het Donau Chemie-arrest, waarin
het Hof de beginselen van Pleiderer voor de eerste keer
heeft moeten toepassen, zal deze kwestie verduidelijken.

3.3. Donau Chemie142

Een belangrijk arrest over de interactie tussen de clemen-
tieregeling en schadevergoedingsacties, werd geveld op
6 juni 2013. Deze zaak heeft betrekking op de toegang
tot het dossier van de Oostenrijkse mededingingsautori-
teit door brancheorganisatie Verband Druck & Medien-
technik (hierna: VDMT), die een schadevordering wenste
in te stellen tegen de ondernemingen die waren veroor-
deeld door de NMA. De procedure die tot de beslissing
over de vaststelling van de inbreuk had geleid, was inge-
leid op basis van een clementieverzoek. Het probleem
voor VDMT was dat naar Oostenrijks recht derden inzage
kunnen krijgen in het dossier indien beide partijen bij de
procedure hiervoor hun toestemming geven. Aangezien
dit niet het geval was, kon VDMT geen toegang tot het

dossier krijgen. In het licht van de richtlijnen van Pfleide-
rer wenste de verwijzende rechter te vernemen of het
Unierecht zich verzet tegen een nationale regel op grond
waarvan de inzage in het dossier van een NMA door
derden afhankelijk is gesteld van dergelijke toestem-
ming.143

Het Hof bevestigt dat de beginselen van Pfleiderer in dit
geval van toepassing zijn: de nationale rechter moet de
belangen die de mededeling van de inlichtingen dan wel
de bescherming ervan rechtvaardigen, tegen elkaar kun-
nen afwegen.144 Verder stelt het Hof vast dat een nationale
regel volgens dewelke inzage in elk stuk van een kartel-
procedure moet worden geweigerd, de bescherming van
het recht op schadevergoeding onmogelijk of uiterst
moeilijk kan maken. Dit is het geval indien deze partijen
geen enkel ander alternatief hebben om deze bewijsmid-
delen te verkrijgen.145 Desalniettemin is een regel van
algemene toegang tot alle stukken niet nodig om het
recht op schadevergoeding te verzekeren.146 Een algemeen
inzagerecht kan ook schade toebrengen aan openbare
belangen, zoals een doeltreffend handhavingsbeleid van
het mededingingsrecht.147 Bij gebrek aan nationale regels
over het recht van toegang tot documenten betreffende
nationale kartelprocedures,148 moet de nationale rechter
dus deze twee belangen per geval tegen elkaar afwegen.149

In casu bestaat de enige voorwaarde voor inzage in het
dossier erin dat geen van de partijen bij de procedure
zich daartegen verzet.150 Deze situatie laat de nationale
rechter geen marge om de belangen die door het Unie-
recht worden beschermd tegen elkaar af te wegen.151 Bo-
vendien, aangezien de partijen geen redenen moeten
aangeven om zich tegen inzage te verzetten, bestaat een
risico dat elk verzoek wordt afgewezen.152 Hieruit volgt
dat het nationaal recht de uitoefening van het recht op
vergoeding uiterst moeilijk kan maken, in de mate dat
bedrijven kunnen verhinderen dat kartelslachtoffers in-
zage krijgen, zonder rekening te moeten houden met de
rest van de alternatieven van burgerlijke eisers om hun
vordering te kunnen onderbouwen.153

Met betrekking tot het openbare belang van een doeltref-
fende clementieregeling, bevestigt het Hof dat het alleen
inroepen van een risico dat clementie aan doeltreffend-
heid zou inboeten door inzage in het dossier, niet volstaat

De opmerkingen van de Commissie zijn te vinden op http://ec.europa.eu/competition/court/amicus_curiae_2011_national_grid_en.pdf.140
Het moet in deze context wel benadrukt worden dat terwijl CDC en EnBW betrekking hadden op de transparantieverordening en dus op de cle-
mentieregeling van de Commissie, Pfleiderer en Donau Chemie gaan over de kwestie van toegang tot de clementiebestanden van de NMA.

141

HvJ EU 6 juni 2013, C-536/11, n.n.g. (Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG en anderen).142
Donau Chemie, r.o. 39.143
Donau Chemie, r.o. 30. Zie ook in die zin arrest Pfleiderer, r.o. 30.144
Donau Chemie, r.o. 32.145
Donau Chemie, r.o. 33.146
Donau Chemie, r.o. 33. Zie ook in die zin Pfleiderer, r.o. 27.147
Donau Chemie, r.o. 26. Zie ook Pfleiderer, r.o. 23.148
Donau Chemie, r.o. 34. Zie ook Pfleiderer, r.o. 31.149
Donau Chemie, r.o. 36.150
Donau Chemie, r.o. 37.151
Donau Chemie, r.o. 38.152
Donau Chemie, r.o. 39-40.153
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om weigering van inzage te rechtvaardigen.154 Slechts het
gevaar dat inzage in een bepaald stuk in concreto de
doeltreffendheid van een clementieprogramma aantast,
kan een rechtvaardiging vormen.155

Logischerwijze concludeert het Hof dat het Unierecht
zich verzet tegen een nationale bepaling op grond waar-
van inzage in de stukken afhankelijk is van de toestem-
ming van alle partijen.156

De Donau Chemie-zaak bood aan het Hof ook de kans
om te verduidelijken in welke omstandigheden toegang
tot clementiemateriaal kan worden verleend of geweigerd
aan een potentiële schadevergoedingseiser. Ook al heeft
het Hof deze kans niet volledig gegrepen en blijft hierover
dus dezelfde onzekerheid bestaan die het Pfleiderer-arrest
in het leven heeft geroepen, is het belangrijk om dit arrest
met de nodige aandacht te lezen.

Hoewel een regel die het recht op schadevergoeding
uiterst moeilijk (of onmogelijk) kan maken, niet verenig-
baar is met het EU-recht, betekent dit niet dat de nood
om de effectiviteit van het clementieprogramma te garan-
deren nooit een rechtvaardigingsgrond kan vormen om
toegang te weigeren. Het is de bedoeling dat, bij gebrek
aan nationale regels over het recht van toegang tot docu-
menten betreffende nationale kartelprocedures,157 de na-
tionale rechter de belangen die de mededeling van de
inlichtingen dan wel de bescherming ervan rechtvaardi-
gen, in elke zaak afzonderlijk tegen elkaar kan afwegen.
Het cruciale punt dat het Hof maakt, is dat in het kader
van deze individuele beoordeling rekening moet worden
gehouden met, enerzijds, het belang van de verzoeker
bij inzage in de stukken ‘waarbij inzonderheid rekening
wordt gehouden met de andere mogelijkheden die
eventueel te zijner beschikking staan’ en, anderzijds, met
de concrete nadelige gevolgen voor de gerechtvaardigde
belangen van anderen waartoe inzage kan leiden.158 Dit
zijn dus volgens het Hof twee essentiële elementen die
in acht moeten worden genomen om het evenwicht tus-
sen schadevergoedingsacties en een doeltreffende clemen-
tieregeling te vinden. In die zin kan deze zaak worden
gezien als een nuancering van de beginselen die het Hof
in Pfleiderer heeft ontwikkeld.

Dit betekent namelijk dat, vooraleer de nationale rechter
beslist om inzage toe te kennen, hij zal moeten onderzoe-
ken wat de alternatieven van kartelslachtoffers zijn om
een schadevordering te onderbouwen.159 Aangezien er
meerdere kanalen bestaan voor slachtoffers om toegang
tot het dossier en ander bewijsmateriaal te krijgen, is er
vrij veel kans dat slachtoffers in staat zullen zijn om an-
dere middelen te vinden om hun schadevordering te

onderbouwen. In het onwaarschijnlijke geval dat er geen
andere mogelijkheden zijn om het recht van compensatie
te verzekeren, zal de rechter moeten nagaan of er toegang
wordt verleend tot clementiemateriaal, en zo ja, tot welke
documenten precies. Het zou niet raar zijn dat in deze
situatie de nationale rechter toegang tot clementiedocu-
menten toekent, zij het niet tot de essentiële onderne-
mingsverklaringen. In dit geval zullen de overige clemen-
tiedocumenten dienen om de vordering te onderbouwen,
met als gevolg dat toegang tot ondernemingsverklaringen
niet meer nodig zal zijn.

In de context van de afweging van belangen, is het een
feit dat weigering van toegang tot clementiedocumenten
inderdaad kan berusten op dwingende redenen die ver-
band houden met de bescherming van de doeltreffend-
heid van dit handhavingsinstrument. Het belangrijkste
is dat, omdat elke zaak op een individuele manier moet
worden geanalyseerd, deze dwingende redenen van toe-
passing zijn op elk stuk waarin inzage is geweigerd.160

Daar weigering tot toegang tot die documenten het recht
op schadevergoeding van kartelslachtoffers onmogelijk
zou kunnen maken, en ondernemingen dus aan hun
aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade zouden
kunnen ontsnappen, is het nodig om elk document af-
zonderlijk te beoordelen. Indien de Commissie uitlegt
hoe het verlenen van inzage in een document concrete
nadelige gevolgen heeft voor de openbare belangen – in
casu voor het clementieprogramma – zou inzage kunnen
worden geweigerd. Dit zal (bijna) zeker het geval zijn
voor de zelfincriminerende ondernemingsverklaringen.
Er is immers geen nood om aan te tonen dat het verlenen
van inzage een actuele ondermijning van het clementie-
programma meebrengt. Volgens het Hof kan ‘[e]nkel het
risico dat een bepaald stuk in concreto het openbare be-
lang van een doeltreffend clementieprogramma aantast,
(…) rechtvaardigen dat dit document niet wordt ver-
spreid’.161

Met deze stelling bevestigt het Hof nog eens dat de be-
wijslast voor de Commissie hoger is dan een loutere
verwijzing naar de doeltreffendheid van de clementiere-
geling. Niettegenstaande deze hogere bewijslast, moet
het worden benadrukt dat het Hof zeker openstaat om
de doeltreffendheid van de clementieregeling te waarbor-
gen.

Donau Chemie, r.o. 46.154
Donau Chemie, r.o. 48.155
Donau Chemie, r.o. 49.156
Donau Chemie, r.o. 26. Zie ook Pfleiderer, r.o. 23.157
Donau Chemie, r.o. 44-45.158
In deze context kunnen de besluiten van EU-mededingingsautoriteiten een belangrijke rol hebben.159
Donau Chemie, r.o. 47.160
Donau Chemie, r.o. 48.161
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4. Het voorstel van de Commissie tot een
richtlijn

Ten gevolge van de hierboven besproken arresten, hebben
nationale rechters geworsteld met de afweging om al dan
niet inzage tot documenten toe te kennen. Dat heeft een
niet-uniforme en onbevredigende aanpak tot gevolg van
de bescherming van clementie-informatie.162 Op dit mo-
ment kunnen clementieverzoekers niet (volledig) zeker
zijn of er toegang tot de informatie die ze indienen, zal
worden verleend.163 Deze onzekerheid kan de beslissing
van ondernemingen om al dan niet gebruik te maken
van het clementieprogramma beïnvloeden.

Privaatrechtelijke handhaving staat al jarenlang als een
prioriteit op de Europese agenda. Na een lang proces van
debat heeft de Commissie in juni 2013 een voorstel ge-
daan voor een richtlijn inzake regels voor vorderingen
tot schadevergoeding voor inbreuken op het EU-mededin-
gingsrecht.164 Het voorstel beoogt twee doelen: (i) het
optimaliseren van de verhouding tussen de publieke en
de civiele handhavingen (ii) het verzekeren dat slachtof-
fers een vergoeding kunnen krijgen voor hun schade.165

Een van de belangrijkste maatregelen van het voorstel
betreft de toegang tot bewijsmateriaal. De Commissie
meent dat er een aanzienlijk risico bestaat dat de doeltref-
fendheid van de publieke handhaving in gevaar wordt
gebracht door het gebrek aan een gemeenschappelijke
regeling over de terbeschikkingstelling van informatie
uit het dossier van NMA’s.166 Dit risico is evident op het
vlak van clementie. Een cruciale vraag die rijst, is dus in
welke mate partijen bij een follow-on-procedure toegang
tot bewijsmateriaal kunnen verkrijgen.

Zoals het Witboek had geanticipeerd, heeft de Commissie
een toegangsregeling gepresenteerd die voortbouwt op

de benadering in de intellectuele-eigendomsrichtlijn.167

Hiermee wil de Commissie ervoor zorgen dat er in alle
lidstaten een minimumniveau is aan daadwerkelijke
toegang tot het bewijsmateriaal.168 Het voorstel vermijdt
te ruime en dure toegangsverplichtingen, die excessieve
lasten voor de betrokken partijen en een risico op mis-
bruiken zouden kunnen meebrengen. Met deze aanpak
sluit het voorstel zich volgens de Commissie aan bij de
traditie van de meerderheid van de lidstaten, en wordt
de cruciale rol van de rechter benadrukt. Alleen de natio-
nale rechter kan het verlenen van toegang tot bewijsma-
teriaal dat in het bezit is van de tegenpartij of een derde
gelasten, waarbij dit wordt onderworpen aan een strikte
toetsing wat de noodzaak, de omvang en de evenredigheid
van deze maatregel betreft.169

De ontwerprichtlijn suggereert dat de openbaarmaking
aan schadevergoedingseisers van bewijsmateriaal, onder
de controle van de nationale rechter, in mededingings-
rechtelijke geschillen privaatrechtelijke handhaving zou
vergemakkelijken.170 Daar het essentieel is dat dit model
van toegang de effectiviteit van de clementieregeling niet
ondermijnt, introduceert het voorstel een glijdende schaal
van bescherming.

Eerst voorziet de Commissie in de absolute bescherming
van de ondernemingsverklaringen. Dit soort bescherming
is inderdaad noodzakelijk. Ondernemingsverklaringen
bevatten de meest uitgebreide informatie over de kartel-
inbreuk in kwestie. Er is een echte en reële bezorgdheid
dat de openbaarmaking van deze verklaringen effectief
een clementieverzoeker in een slechtere positie zou
plaatsen dan indien hij geen clementieaanvraag had ge-
daan.171 Zonder deze bescherming is het mogelijk dat
ondernemingen niet meer naar de Commissie stappen
in ruil voor potentiële boete-immuniteit of -verminde-
ring.172

Zie voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal
recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie COM/2013/0404 final/2 –
2013/0185 (COD), punt 1.2; hierna: het voorstel.

162

Zie voorstel, punt 1.2.163
Samen met het voorstel tot Richtlijn heeft de Commissie ook een Mededeling en een praktische gids inzake de begroting van schade gepubliceerd.
Zie http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.

164

Zie voorstel, punt 1.2.165
Zie voorstel, punt 3.2.166
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten,
PbEU 2004, L 157/45, 30 april 2004.

167

In deze context wijzen meerdere auteurs erop dat het feit dat in de meeste (continentale) lidstaten de regels voor de openbaarmaking van bewijs-
materiaal vrij strikt zijn, een grote hinderpaal vormt voor de effectieve vergoeding van schade. Zie o.m. M.A. van der Pool, ‘Exhibitierecht in

168

mededingingszaken’, M&M 2010, afl. 1, (1) 11; G. De Stefano, ‘Access of Damage Claimants to Evidence Arising out of EU Cartel Investigations:
A Fast-evolving Scenario’, GCLR 2011, nr. 3, (95) 99. In common-law-systemen (bijv. Ierland, Engeland, en Cyprus) zijn zogenaamde ‘discovery
regels’ permissiever. Voor een vergelijking tussen common-law- en civil-law-landen zie Centre for European Policy Studies, Erasmus University
Rotterdam en L.G. Carli, ‘Making antitrust damages actions more effective in the EU: welfare impact and potentials scenarios’ (2007)
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf, p. 347-350.
Zie voorstel, punt 4.2.169
Het moet nochtans worden erkend dat de openbaarmaking van documenten inter partes voor wat controverse kan zorgen in bepaalde lidstaten.
Het bevelen aan de verweerder om potentieel schadelijk materiaal vrij te geven is een vreemd concept in de meeste EU-wetgeving betreffende

170

civielrechtelijke procedures. Dit zou vooral het geval zijn in continentale rechtstelsels waar ‘discovery’ regels als een buitenbeentje worden be-
schouwd.
Vgl. supra afdeling 3.171
Vgl. infra afdeling 5.172
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Daarnaast stelt de Commissie voor om documenten die
de partijen met het oog op de procedure voor publieke
handhaving hebben voorbereid,173 of die de mededingings-
autoriteit in de loop van de procedure heeft opgesteld174

tijdelijk te beschermen. Toegang tot die documenten kan
pas worden verleend met het oog op een schadevordering
nadat de NMA haar procedure heeft beëindigd.175 Zolang
het onderzoek loopt, kan het verlenen van toegang de
procedure voor publieke handhaving belemmeren, omdat
hierdoor bekend zou worden welke informatie het dossier
van de mededingingsautoriteit bevat. Dit zou kunnen
worden gebruikt om de onderzoeksstrategie van de
autoriteit bloot te leggen. Deze tijdelijke bescherming
zorgt ervoor dat de onderzoeksstrategie van de NMA niet
kan worden ondermijnd.

Hoewel schadevergoedingseisers het gevoel kunnen
hebben dat de voorgestelde tijdelijke bescherming privaat-
rechtelijke handhaving nog altijd niet gemakkelijk(er)
maakt, kan deze informatie worden verstrekt zodra de
procedure gesloten is.176 Dit is ongetwijfeld een voordeel
voor schade-eisers. Ook al is deze maatregel niet voordelig
voor clementieaanvragers, de aard (en het belang) van
deze documenten kan niet worden vergeleken met onder-
nemingsverklaringen. Het blijkt dus dat de Commissie
een mooie balans wenst te vinden.

Voor de rest van de documenten, kan te allen tijde bij
rechterlijk bevel toegang worden verleend. Er moet wel
een belangrijke nuancering worden gemaakt: indien om
toegang tot een bepaalde categorie documenten wordt
verzocht omdat deze zich in het dossier van een mede-
dingingsautoriteit bevinden (en niet vanwege hun aard
of inhoud),177 vereist de Commissie dat de partij die om
toegang verzoekt de categorieën bewijsmateriaal zo eng
mogelijk omschrijft. Of met andere woorden: de nationale
rechter moet de verzoeken om toegang evenredig achten.

Ook al is de rol van de nationale rechter dus van belang,
zijn functie is niettemin beperkt tot de uitvoering van de
evenredigheidstoets. Aangezien het voorstel ook richtlij-
nen bevat over de uitvoering van een dergelijke toets,
zullen clementieverzoekers (en ook schadevergoedings-
eisers) een behoorlijk niveau van zekerheid hebben. Alle
partijen zullen kunnen pogen te voorspellen of de infor-
matie zal worden verstrekt of niet. In die zin, als het
voorstel wordt aangenomen zonder wijzigingen, zal de

volledige bescherming van ondernemingsverklaringen
een werkelijk voordeel zijn voor clementieverzoekers.
Anderzijds zullen schadevergoedingseisers hun best doen
om hun verzoek aan de proportionaliteitstoets te laten
voldoen. Dit betekent dat het gevaar dat alle eerder be-
staande documenten mogelijk overhandigd worden aan
schade-eisers, een nadeel vormt. Dit zou als gevolg kun-
nen hebben dat ondernemingen selectief bewijsmateriaal
verstrekken wanneer zij in het kader van clementie
meewerken.178

Indien het voorstel door het Europees Parlement en de
Raad wordt aangenomen,179 zou het een enorme impact
hebben voor de algemene handhaving van de EU-mede-
dingingsregels. De toekomst van het voorstel is nochtans
vrij onduidelijk. Aangezien het voorstel substantiële wij-
zigingen impliceert in de nationale wettelijke en juridi-
sche tradities, valt het in ieder geval te verwachten dat
het Europese besluitvormingsproces lang zal duren.180

5. Conclusie: toegang tot documenten
verstrekken in het kader van de
clementieregeling: where do we go?

Dit artikel heeft aangetoond dat het vraagstuk van scha-
devergoedingsacties in de context van het EU-mededin-
gingsrecht een snel evoluerende materie is. Twee elemen-
ten in dit ontwikkelingsproces zijn het streven om kartel-
slachtoffers een reële compensatiemogelijkheid te bieden
voor hun schade, en de haaks daarop staande positie van
mededingingsautoriteiten om het succes van de clemen-
tieregeling te behouden.

In het algemeen blijken mededingingsautoriteiten het
eens te zijn over de nood aan een efficiënt clementiepro-
gramma. Op Europees niveau wordt deze visie geïllu-
streerd door het feit dat de Commissie traditioneel het
verlenen van toegang op basis van de transparantieveror-
dening verwerpt. De beroepsprocedures van de Commis-
sie tegen CDC en EnBW zullen verduidelijken of het al-
gemene vermoeden om beroep te doen op de uitzonde-
ringen op het transparantiebeginsel voor clementiedocu-
menten,181 door het Hof aanvaard wordt. Dit zou een po-

Bijv. het antwoord van de partij op het verzoek om inlichtingen van de autoriteit.173
Bijv. een mededeling van punten van bezwaar.174
Zie verder voorstel, punt 4.2.175
Dit op voorwaarde dat de eisers een voldoende nauwkeurig verzoek doen.176
Bijv. verzoeken om toegang tot alle documenten in het dossier van een mededingingsautoriteit of alle documenten die haar door een partij zijn
verstrekt.

177

Zie voorstel, punt 4.2.178
De concept-Richtlijn is een voorstel, en zal binnen de EU eerst het wetgevingstraject moeten doorlopen (langs Europees Parlement en de Raad
van Ministers). Wijzigingen van het voorstel zijn uiteraard mogelijk. Vervolgens dient de Europese regelgeving (in ieder geval de Richtlijn) per

179

lidstaat te worden omgezet in nationale wetgeving. Aldus zal zij uiteindelijk haar weg moeten vinden in nationale gerechtelijke schadeprocedures.
Voor omzetting van de Richtlijn staat een periode van twee jaar.
Zie voor het EESC Advies van 16 oktober 2013 en het ontwerpverslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van

180

de lidstaten en van de Europese Unie COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185 (COD), http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?
CL=nl&DosId=202763.
Met eventueel inbegrip van ondernemingsverklaringen.181
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sitieve ontwikkeling zijn. In deze context kan de indeling
in categorieën van documenten – zoals voorgesteld door
de nieuwe richtlijn – nuttig zijn. Door hun gevoelige ka-
rakter kunnen ondernemingsverklaringen worden be-
schouwd als een categorie die rechtstreeks onder de uit-
zondering van art. 4 Vo. (EG) 1049/2001 betreffende het
doel van inspecties moet vallen.

Op nationaal vlak blijkt uit het voorstel dat, ook al is de
Commissie van mening dat kartelslachtoffers toegang
tot bewijs moeten krijgen via de zogenoemde ‘disclosure
inter partes’, ze ook pleit voor een voldoende bescherming
van de clementieregeling. Om zulke bescherming te ga-
randeren heeft ze een duidelijke poging gedaan om en-
kele richtsnoeren te geven aan nationale rechters over
hoe de uitvoering van de ‘afweging-van-belangen-test’
moet gebeuren. Op deze manier maakt ze de bestaande
nationale divergentie tussen het niveau van toegang tot
clementiemateriaal eenvormiger.

De beschermende aanpak voor ondernemingsverklarin-
gen is logisch: de Commissie is van mening dat bij de
uitvoering van de afweging-van-belangen-test de bescher-
ming van ondernemingsverklaringen altijd prioriteit moet
krijgen. Enerzijds vormt het verlenen van toegang tot de
ondernemingsverklaringen noodzakelijkerwijs een on-
dermijning voor de doeltreffende werking van de clemen-
tieregeling. Anderzijds kan het niet verlenen van die in-
zage voor de gelaedeerde (alleen) in bepaalde omstandig-
heden een belemmering vormen voor het recht op scha-
devergoeding. In principe lijkt zulke belemmering dus
gerechtvaardigd, zonder dat een concrete afweging van
de feiten gemaakt moet worden.182 Een aantrekkelijke
clementieregeling is bovendien in het belang van zowel
de publieke als van de particuliere handhaving: consu-
menten en burgers zijn de begunstigden van de effectieve
strijd tegen kartels, en het is in hun voordeel dat zulke
inbreuken opgespoord en verboden worden.183

Indien het voorstel goedgekeurd wordt, nemen de nieuwe
regels de bestaande rechtsonzekerheid omtrent de be-
scherming van de cruciale ondernemingsverklaringen
weg. Het valt nochtans te betwijfelen dat het voorstel
aangenomen zou worden zoals het nu geformuleerd is.
De bepaling omtrent de volledige bescherming van on-
dernemingsverklaringen laat geen enkele ruimte aan de
nationale rechter om toegang tot die documenten te ver-
lenen. In die zin is het voorstel niet consistent met de
beginselen ontwikkeld door het Hof in Pfleiderer en Donau
Chemie. Zelfs als de (algemene) openbaarmaking van
ondernemingsverklaringen een erg negatieve impact zal
hebben op de clementieregeling, wat de bescherming
van ondernemingsverklaringen rechtvaardigt, suggereert
Donau Chemie toch dat de rechter altijd in staat moet zijn

om toegang te verlenen tot dit document indien dit de
enige manier is om het recht op schadevergoeding uit te
oefenen. Rekening houdend met de mogelijkheden om
toegang te krijgen tot andere documenten zoals geformu-
leerd in het voorstel, om zo een schadeactie te onderbou-
wen, is het zeker onwaarschijnlijk dat ondernemingsver-
klaringen van doorslaggevend belang zullen zijn voor
privaatrechtelijke partijen. Met andere woorden: alleen
in zeer uitzonderlijke gevallen (of zelfs nagenoeg nooit)
zal de weigering tot toegang tot ondernemingsverklarin-
gen het recht op schadevergoeding onmogelijk of uiterst
moeilijk maken. Daarom is het ook zeer onwaarschijnlijk
dat kartelslachtoffers toegang zullen krijgen tot onderne-
mingsverklaringen. Dit betekent nochtans niet dat toe-
gang tot ondernemingsverklaringen geen waarde heeft
voor slachtoffers. Het is een feit dat ondernemingsverkla-
ringen informatie bevatten die kartelslachtoffers (onmid-
dellijk en zonder veel moeite) in staat stellen om hun
schade te bewijzen. Indien ondernemingsverklaringen
beschermd worden tegen onthulling, zullen burgerlijke
eisers inderdaad meer inspanningen moeten leveren om
hun schade te bewijzen, maar dat maakt het voor hen
niet onmogelijk om dat bewijs te leveren, alleen minder
gemakkelijk.

Niettegenstaande de kleine kans dat ondernemingsver-
klaringen daadwerkelijk openbaar gemaakt moeten wor-
den, is het toch wenselijk dat het voorstel ook deze moge-
lijkheid tot toegang incorporeert voor de hypothetische
gevallen waarin weigering tot toegang tot deze verklarin-
gen het recht op schadevergoeding uiterst moeilijk of
onmogelijk zou maken. De regel zou dan zijn: ‘geen
toegang tot ondernemingsverklaringen behalve in zeer
uitzonderlijke gevallen’.

Zelfs als deze regel een beetje verontrustend voor onder-
nemingen kan zijn, valt te betwijfelen of ze (nu) meer
zullen aarzelen om clementie aan te vragen. Potentiële
clementieverzoekers zullen wellicht een afweging blijven
maken tussen enerzijds het risico dat het kartel wordt
ontdekt en ze een boete krijgen, en anderzijds de voorde-
len van clementie in combinatie met hun burgerlijke-
aansprakelijkheidsrisico indiende documenten worden
verstrekt aan de kartelslachtoffers.184 De clementieroute
zal altijd voordelig blijven voor zover de potentiële boete
hoger is dan de vordering op grond van hun burgerlijke
aansprakelijkheid. Ook al bestaat er een hypothetische
mogelijkheid dat gelaedeerden toegang krijgen tot de
verklaringen, toch kan geanticipeerd worden dat, gezien
de grote inspanningen die geleverd zullen moeten worden
om slechts in laatste instantie toegang te krijgen, niet alle
kartelslachtoffers bereid zullen zijn om dit te doen en
om naar de rechtbank te stappen. Dit heeft als gevolg dat
het moeilijker wordt voor schenders om de afweging

Vgl. supra afdeling 3.182
Clementieregeling van de Commissie 2006, punt 3.183
Dit gegeven benadrukt tegelijkertijd het fundamentele belang van het opstellen van duidelijke regels voor de begroting van de schadevergoeding.
Zie Mededeling en praktische gids inzake de begroting van schade te vinden op http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/doc-

184

uments.html. Zie ook draft guidance paper van de Commissie, juni 2011 – Public consultation, Quantifying harm in actions for damages based
on breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_ac-
tions_damages/draft_guidance_paper_en.pdf.
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tussen een potentiële boete en boete-immuniteit in
combinatie met aansprakelijkheid te maken. Dat gebrek
aan voorspelbaarheid stimuleert de ratio achter de cle-
mentieregeling, en verhoogt het niet-stabiele karakter
van kartels. Kort gezegd: toegang tot ondernemingsver-
klaringen als laatste optie voor slachtoffers kan zowel
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke handhaving sti-
muleren. Alleen in het geval dat automatische toegang
tot ondernemingsverklaringen zou worden verleend, zal
de clementieregeling minder voordelig kunnen zijn voor
ondernemingen.185

Wel moet worden opgemerkt dat om de effectiviteit van
clementie te beschermen het essentieel is dat mededin-
gingsautoriteiten ook intensief gebruik blijven maken
van andere onthullingsmethodes. Indien de kansen dat
het kartel wordt ontdekt door schenders als te laag worden
ingeschat, zullen ze natuurlijk weinig redenen hebben
om clementie te vragen. In dit geval kan een te groot
vertrouwen op het leniency programme ook betekenen dat
er minder kartels worden opgespoord en minder kartel-
besluiten worden genomen. Dit zou dan tot gevolg heb-
ben dat er uiteindelijk minder follow-on-zaken zijn, zelfs
als het voorstel voor een serieuze boost van de privaatrech-
telijke handhaving kan zorgen terwijl de clementierege-
ling beschermd blijft.

Vanuit een algemeen perspectief moet het feit dat de
Commissie zich ‘durft’ in te laten met civielrechtelijke
aspecten, wat een typische bevoegdheid van de lidstaten

is, als innovatie verwelkomd worden. Ondernemingen
en burgerlijke partijen zullen nuttig gebruik kunnen
maken van uniforme regels omtrent het samenspel tus-
sen de privaat- en de publiekrechtelijke handhaving van
de EU-mededingingsregels. Verder kan een niet-uniforme
bescherming van de clementie-informatie ook invloed
hebben op de samenwerkingsverplichtingen van Vo. (EG)
1/2003. De Commissie en andere ECN-leden zullen
wellicht slechts op voorwaarde dat de clementieregelingen
van andere NMA’s hebben voorzien in bescherming tegen
openbaarmaking clementiegegevens verstrekken.186

Daardoor zou de samenwerking binnen het ECN ernstig
verstoord kunnen worden. Zoals uit Pfleiderer kan worden
afgeleid, biedt een geharmoniseerde clementieregeling
voor alle EU-mededingingsautoriteiten op basis van art.
103 en 114 VWEU de meest geschikte oplossing. Zo’n
geharmoniseerde regeling zou onderdeel moeten uitma-
ken van een bredere harmonisatie van sancties voor alle
NMA’s.187

Ook al bestaat er nog een aantal onbeantwoorde vragen
omtrent de kwestie in hoeverre private partijen een be-
roep kunnen doen op informatie die mededingingsauto-
riteiten hebben vergaard, is het traject van het voorstel
vrij duidelijk. Indien het voorstel goedgekeurd wordt,
eventueel met de bovenvermelde aanpassing, zal de
richtlijn zorgen voor een zekere toekomst van de privaat-
rechtelijke handhaving zonder dat de doeltreffendheid
van de clementieregeling op het spel wordt gezet.

Dit ongeacht of de clementieverzoeker immuniteit of een vermindering van de geldboete zal krijgen.185
Zie punt 30 van het ECN-clementieregelingsmodel.186
W.P.J. Wils, ‘European Competition Law and Policy: The Reform of Competition Law Enforcement: Will it Work?’, F.I.D.E. 2004, Community
Report, 18-19.
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