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Inleiding 

1. In weinige rechtstakken worden de rechten van de rechtsonderhorige zo zwaar onder druk 

gezet als in het mededingingsrecht.1 De Europese Commissie (hierna: de Commissie) en de 

Nationale Mededingingautoriteiten (hierna: de NMa‟s) staan verstrekkende bevoegdheden 

ter beschikking bij hun zoektocht naar en hun strijd tegen anticompetitief gedrag. 

Hiertegenover staat echter dat de gevatte rechtssubjecten een pakket rechten bezitten die 

een minimum aan eerbiediging verdienen. Dit leidt tot een gespannen treffen van twee haaks 

op elkaar staande belangen. Verwijten die de Commissie van al te vergaand machtsmisbruik 

beschuldigen, zijn vaak gehoord in dit rechtsdomein.2 

2. Een delicate vraag die bij dit treffen boven komt drijven is die naar het bestaan op 

Europees niveau van een zekere vorm van vertrouwelijkheidsbescherming van juridisch 

advies. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) heeft het bestaan van 

een dergelijke bescherming op Europees niveau in het arrest AM & S3 erkend, doch hieraan 

slechts een beperkte invulling gegeven. Dit heeft een enorme discussie doen ontstaan. 

Vragen werden en worden gesteld bij elk aspect van deze regeling. Voornamelijk de 

uitsluiting van de bedrijfsjurist uit deze bescherming werd met ongeloof onthaald. Meer dan 

dertig jaar later heeft het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) in Akzo, tegen 

de meerderheid van de verwachtingen in, deze beslissing bevestigd.4  

Stemmen die de uitspraak in AM & S als achterhaald aanmerkten5, werden niet gehoord. 

Argumenten die wezen op een foute redenering in de rechtspraak en op de gewijzigde 

context waarbinnen het hedendaagse mededingingsrecht fungeert, konden de instantie niet 

overtuigen en werden van tafel geveegd. Het wekt geen verwondering dat de reacties van de 

rechtsleer en voornamelijk van de bedrijfsjuridische wereld scherp zijn: zelfs verwijten die de 

woorden “dwaas” en “schandalig” in de mond nemen, worden richting het Gerecht 

geslingerd.6 

 

                                    
1
 B.J. Drijber en C.D. Ehlermann, “Legal Protection of Enterprises: Administrative Procedure, in particular Access 

to Files and Confidentiality”, E.C.L.R. 1996, 375. 
2
 A. Andreangeli, EU Competition Enforcement and Human Rights, Cheltenham, Edward Elgar, 2008 (hierna: 

Andreangeli, EU and Human Rights), 2-3. 
3
 HvJ, 18 mei 1982, 155/79, AM & S Europe Limited/Commissie, Jur. 1982, 1575.  

4
 Gerecht., 17 september 2007, gevoegde zaken T-125/03 en T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd en Akcros 

Chemicals Ltd/Commissie, Jur. 2007, II-3523. 
5
 Bijvoorbeeld: Marchandise, geciteerd door J. Carr, “Should In-House Lawyers have Lawyer/Client Privilege?”, 

International Business Lawyer 1996, 526. 
6
 Law Society of England and Wales, geciteerd door W. Cairns, “Privileged few – The CFI contiues to exclude in-

house lawyers from confidentiality protection in EU Competition cases”, The Law Teacher 2008, 113-114. 
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Onderzoeksafbakening 

3. Deze verhandeling tracht aan te tonen dat dergelijke verwijten gebaseerd zijn op 

oppervlakkige argumenten die een gebrekkige kennis vertonen van de context waarin de 

door het Hof en het Gerecht (hierna: de Hoven) uitgewerkte bescherming fungeert. Een 

analyse van de noodwendigheden van het Europese mededingingsklimaat en de hierop 

afgestelde vertrouwelijkheidsbescherming zal ons tot de conclusie brengen dat deze 

bescherming een consistente conceptualisering vormt van een visie die erin slaagt de 

fundamentele rechten van de rechtsonderhorige te respecteren, zonder op disproportionele 

wijze afbreuk te doen aan de afdwingingsmogelijkheden van de Commissie en de NMa‟s.  

Op het ogenblik van dit schrijven is de zaak Akzo hangende in beroep bij het Hof.7 Het 

beroep werd ingesteld tegen de personele toepassing van de beschermingsregeling, 

voornamelijk tegen de uitsluiting van de bedrijfsjurist van deze bescherming. Aangezien dit 

punt net het voorwerp is van intense kritiek, wordt deze verhandeling opgevat als een 

anticipatie op de toekomstige beslissing van dit Hof en dus op het lot van het personele 

toepassingsveld van de bescherming. Het doel van dit onderzoek is aldus het ontleden van 

de argumenten voor en de argumenten tegen een uitbreiding van de personele toepassing. 

Hiervoor is echter begrip van de gehele vertrouwelijkheidsbescherming noodzakelijk. 

Na het schetsen van het concrete beschermingsmechanisme binnen de Europese context en 

het begrijpen ervan als compromis tussen tegenstrijdige waarden, zal een evaluatie van dit 

mechanisme gebaseerd zijn op twee onderzoeksvragen, die een rode draad doorheen dit 

proefstuk vormen: 

1) Is de uitsluiting uit de bescherming van het advies van een bedrijfsjurist wettig en 

opportuun? 

2) Is de uitsluiting uit de bescherming van het advies van een buitenlandse advocaat 

wettig en opportuun? 

4. Alvorens dit onderzoeksproject aan te vatten, verdienen enkele in deze tekst vaak 

gebruikte benamingen verduidelijking. 

 

De Europese vertrouwelijkheidsbescherming zal willekeurig worden benoemd als „Legal 

Professional Privilege’, „beroepsgeheim‟, „vertrouwelijkheid‟ of louter „bescherming‟, zonder 

dat hier aldus gedoeld wordt op de specifieke betekenissen van deze termen. Enige 

alomvattende Europese definiëring van deze concepten bestaat immers niet, aangezien de 

                                    
7
 HvJ, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd/Commissie, n.n.g. 
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Europese vertrouwelijkheid een combinatie is van deze verschillende vormen van nationale 

bescherming. Enkel in Hoofdstuk 3 (Oorsprong en betekenissen van het beroepsgeheim) 

wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de betekenissen van deze termen. 

 

Ook de term „bedrijfsjurist‟ verdient definiëring. Het doelt op een rechtsadviseur die 

contractueel is tewerkgesteld. De bedrijfsjurist verleent aldus professioneel juridisch advies 

in dienstverband. Hij kan als advocaat zijn gekwalificeerd, maar dit is geen essentiële 

vereiste om onder dit begrip te vallen. 

 

Ten slotte dient onder „buitenlandse advocaat‟ te worden verstaan: de advocaat die geen lid 

is van een Balie van één der Lidstaten van de Europese Unie. 
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Hoofdstuk 1 Het mededingingsrecht en de rechten van het individu: op zoek naar een 

compromis tussen tegenstrijdige belangen 

 

Afdeling 1.1 Het mededingingsrecht als centrale waarde bij de verwezenlijking van de 

Europese Unie 

 

5. Het Europese mededingingsrecht speelt een centrale rol bij de werking van een 

volwaardige Europese Unie.8 Doorheen de jaren heeft het belang ervan verscheidene 

dimensies aangenomen.9 Rechtvaardiging van de vrijwaring van mededinging wordt 

gesteund op efficiëntieverhoging, stimulering van innovatie, verhoging van het 

consumentenwelzijn, consumentenbescherming, bescherming van kleine en middelgrote 

ondernemingen …10 Deze functie wordt gecombineerd met haar rol in het overkoepelende 

Europese doel van de verwezenlijking van de interne markt: zij plaatst private actoren 

immers op een niveau van gelijkheid en draagt hierdoor bij tot de verwijdering van 

belemmeringen die de intracommunautaire handel ondervindt.11 Dit alles maakt dat het 

mededingingsbeleid “een directe uitwerking heeft op de voortgang van de economische en 

monetaire unie.”12 Ook het Verdrag van Lissabon13 bevestigt deze centrale functie: Protocol 

nr. 27 en art. 3(1)(b) VWEU koppelen de functie van de mededingingsregels rechtstreeks 

aan de werking van de interne markt.14 

  

Dergelijke bevindingen vinden hun weerslag in de uitwerking van de bevoegdheden die de 

Commissie en de NMa‟s ter beschikking staan in het kader van het Europese 

mededingingsrecht: de sterk economisch gerichte functie resulteert in een verregaande 

economische benadering van zowel materieel als procedureel mededingingsrecht.15 Dit vloeit 

                                    
8
 P. Craig en G. De Búrca, EU Law, Text, Cases and Materials, 4e ed., Oxford, Oxford University Press, 2008, 

950-951, 1003. 
9
 Zie hieromtrent: R. Wesseling, The Modernisation of EC Antitrust Law, Portland, Hart Publishing, 2000, 48-49. 

10
 R. Whish, Competition Law, 6e ed., Oxford, Oxford University Press, 2009, 19-25; A. Jones en B. Sufrin, EC 

Competition Law, Text, Cases and Materials, 3
e
 ed., Oxford, Oxford University Press, 2008, 3-19. Over de voor- 

en nadelen van mededinging en de zoektocht naar het juiste niveau handhavingsniveau, zie: Whish, 1-18. 
11

 Whish, supra noot 10, 23. Weliswaar heeft haar rol ten aanzien van de interne markt doorheen de jaren een 
andere functie aangenomen: terwijl zij oorspronkelijk diende ter stimulatie van marktintegratie, is de focus in de 
jaren ‟90 verschoven naar het zo efficiënt mogelijk doen functioneren van de markten: X. Vives, “Introduction: 
Competion Policy in Europe” in X. Vives (ed.), Competition Policy in the EU, Fifty Years on from the Treaty of 
Rome, Oxford, Oxford University Press, 2009, 1. 
12

 Europese Commissie, Verslag over het mededingingsbeleid, 1999, 34. Zie ook: Vives, supra noot 11, 1-20. 
13

 Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, Lissabon, 13 december 2007, P.B. C 306/1 van 17 december 2007. 
14

 De toekomst zal uitwijzen welke invloed deze voorzieningen op het mededingingsbeleid zullen uitoefenen. 
15

 Vives, supra noot 11, 17-20; P. Lowe, “The Design of Competition Policy Institutions for the Twenty-first 
Century: The Experience of the European Commission and the Directorate-General for Competition”, in Vives, 
supra noot 11, 23. Voor een meer specifieke analyse van de benaderingen van het afdwingingsmechanisme, zie: 
F. Jenny, “Optimal Antitrust Enforcement: From Theory to Policy Options”; E. David, “Tools for an Optimal 
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voort in extensieve bevoegdheden ter beschikking van de instanties bij hun strijd tegen 

anticompetitief gedrag, die niet beperkt worden door louter formele overwegingen en hen 

virtueel elke mogelijkheid geven om de economisch achterliggende werkelijkheid te 

achterhalen.16 De rechtstreekse toepasselijkheid van de artikelen 101 en 102 VWEU op 

particulieren, de verregaande inspectiemogelijkheden en de aanzienlijke 

sanctiemechanismen benadrukken de unieke rol die is weggelegd voor het Europese 

mededingingsrecht. 

 

Afdeling 1.2 De rechten van de mens: grenzen aan de werking en functie van het 

mededingingsrecht 

 

§ 1. Inleiding: De nood aan een compromis tussen tegenstrijdige belangen 

 

6. In het hedendaagse politieke staatsmodel, dat gebaseerd is op het concept van de 

rechtsstaat, zijn echter steeds grenzen aan de bevoegdheden van de overheidsinstanties: 

internationale verdragen en nationale grondwetten bevatten een pakket aan fundamentele 

rechten, garanties waaraan geen afbreuk kan worden gedaan.17 De universele draagkracht 

van deze rechten maakt hen uiteraard ook toepasselijk in het mededingingsrecht. De 

verregaande opsporingsbevoegdheden en sanctioneringsmethoden die in deze rechtstak 

voorzien zijn, hebben meermaals geleid tot beschuldigingen aan het adres van de 

Commissie, die verwijt wordt willekeurig en intimiderend gedrag te hanteren dat geen 

behoorlijk respect toont voor de op het spel staande fundamentele rechten en vrijheden.18 

  

De zoektocht naar een behoorlijk evenwicht tussen enerzijds de rechten van de 

onderneming en anderzijds de op het spel staande waarden van het mededingingsrecht 

                                                                                                             
Enforcement of European Antitrust Law: Examples of Guidelines on the Method of Setting Fines and on 
Commitment Proceedings. Is the European Commission Right?” en I. Lianos, “‟Judging‟ Economists: Economic 
Expertise in Competition Law Litigation: A European View” in I. Kokkoris en I. Lianos (eds.), The Reform of EC 
Competion Law, New Challenges, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, respectievelijk 121-137, 
139-160 en 185-321. 
16

 Een voorbeeld van deze ruime economische interpretatie van het materiële mededingingsrecht wordt gegeven 
door de definiëring van het woord „onderneming‟, zijnde “elke eenheid (…) die een economische activiteit 
uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinanierd (…)”: HvJ, 23 april 1991, C-41/90, 
Klaus Höfner en Frits Elser/Macrotron GmbH, Jur. 1991, I-1979, r.o. 21. Verdere verfijning van dit concept wordt 
uitgelegd in Whish, supra noot 10, 82-97. 
In het procedurele mededingingsrecht kan als voorbeeld aangehaald worden: HvJ, 26 juni 1980, 136/79, National 
Panasonic (UK) Limited/Commissie, Jur. 1980, 2033, dat besluit dat een zogenaamde „dawn raid‟ niet dient 

voorafgegaan te worden door een verzoek tot inspectie omdat niets in de voorzieningen daartoe aanzet. Andere 
rechtstakken zouden, bij het beoordelen van deze constructie, waarin beide voorzieningen in hetzelfde artikel zijn 
ondergebracht, m.i. tot een ander besluit kunnen komen. 
17

 Titel II Gw.; Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Parijs, Resolutie 217 A (III) van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties, 10 december 1948, U.N. Doc. A/810 (1948), 71; Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, Rome, 4 november 1950. 
18

 Whish, supra noot 10, 247; Andreangeli, EU and Human Rights, supra noot 2, 2-3. 
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wordt dus essentieel: terwijl het buiten kijf staat dat er een fundamentele basis is die dient 

gerespecteerd te worden, dient deze bescherming niet verder te gaan dan wat noodzakelijk 

geacht wordt. De Commissie mag immers niet op disproportionele wijze worden gehinderd in 

haar afdwingingsmogelijkheden tot wetsconform gedrag. De individuele rechten van 

ondernemingen dienen aldus te worden uitgebalanceerd tegenover het algemene belang van 

de verregaande en talrijke functies van het mededingingsrecht.19  

 

§ 2. Bescherming van vertrouwelijkheid in het Europese Mededingingsrecht: onderscheid 

tussen legaliteits- en opportuniteitsoverwegingen 

 

7. De discussie over de bescherming van het beroepsgeheim kadert zich binnen deze 

context. De rechtsfiguur wordt onder druk gezet door beide op het spel staande belangen. 

De concrete toepassing ervan in het Europees recht dient aldus voldoende respect te tonen 

voor de rechten van het individu, zonder echter de functie van het mededingingsrecht in 

gevaar te brengen. Hierbij wordt het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken 

tussen twee soorten argumenten die in deze belangenafwegingen kunnen aangereikt 

worden, door Wils omschreven als „considerations of principle‟ en „utilitarian or instrumental 

considerations‟.20 Hij baseert zich op de vaststelling van Dworkin, in zijn boek Taking Rights 

Seriously21, dat bij een wetgevingsproces, waardoor rechten en plichten ten aanzien van de 

rechtsonderhorigen worden gecreëerd, twee soorten overwegingen een invloed uitoefenen, 

namelijk „arguments of policy‟ en „arguments of principle‟. 

 

„Arguments of policy‟ baseren zich op algemene beleidsmotieven: een bepaald 

overkoepelend doel wordt nagestreefd omdat dit de hele gemeenschap ten goede zou 

komen. Op basis van utilitaristisch of ideëel gemotiveerde argumenten worden de baten die 

dergelijke verwezenlijking voor de gehele maatschappij met zich meebrengt, geacht groter te 

zijn dan de kosten die bepaalde individuen ondervinden door de noodzakelijke inperking van 

hun vrijheid. Rechtvaardiging wordt dus gezocht in het resultaat dat verwezenlijkt wordt in 

een sociale, economische of politieke dimensie van de maatschappij.22  

 

„Arguments of principle‟, daarentegen, baseren zich op de nood aan bescherming van een 

bepaald gegeven, niet omwille van enige beleidsmotivering, maar omdat dit als rechtvaardig 

                                    
19

 Whish, supra noot 10, 247. 
20

 W.P.J. Wils, “Powers of Investigation and Procedural Rights and Guarantees: The Interplay between European 
and National Legislation and Case Law” in W.P.J. Wils, Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement, 

Oxford, Hart Publishing (hierna: Wils, Procedural Rights and Guarantees), 13. 
21

 R. Dworkin, New Jersey, Harvard University Press, 1978, xv + 293 p. 
22

 Ibid., 22, 274. 
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of redelijk wordt beschouwd, of omdat enige andere morele motivatie voorhanden is.23 

Rechten worden gevrijwaard en plichten ingevoerd omdat hun inherente waarde zwaarder 

doorweegt dan de waarde van eender welke beleidsdoelstelling.24 Enige utilitaristische 

motivering kan deze waarde niet buitenspel plaatsen, omdat zij voortvloeit uit een algemeen 

beginsel dat inherent in een rechtsstelsel aanwezig is.  

 

In de context van deze verhandeling is dit onderscheid van essentieel belang: terwijl „policy‟ 

zal aanzetten tot een afweging gebaseerd op opportuniteits- en effectiviteitsoverwegingen, 

die voornamelijk geïnterpreteerd zullen worden vanuit een economische invalshoek, kan dit 

niet op absolute wijze doorgevoerd worden: zij zal immers beperkt worden door bepaalde 

grenzen, getekend door de fundamentele rechten die van essentieel belang zijn in de 

hedendaagse maatschappij en die een weerspiegeling vormen van „arguments of principle‟. 

Beide soorten overwegingen dienen van elkaar onderscheiden te worden, aangezien het niet 

tot de bevoegdheid hoort van elke instantie om zich te bezigen met opportuniteitsbeoordeling 

van bepaalde initiatieven. De op het spel staande overwegingen ten aanzien van een 

gewenste vertrouwelijkheidsbescherming zullen opgesplitst worden in twee groepen: 

overwegingen die zich baseren op een legaliteitscontrole van de bescherming, zijnde 

overwegingen die het respect voor geldende beginselen nagaan, en overwegingen die 

uitgaan van een opportuniteitscontrole, zijnde overwegingen gebaseerd op beleidsmotieven 

en ideële doelstellingen. Dit onderscheid zal als leidraad dienen bij de analyse die deze 

verhandeling onderneemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
23

  Dworkin, supra noot 21, 22-274. 
24

 E. Gippini-Fournier, “Legal Professional Privilege in Competition Proceedings before The European 
Commission: Beyond the Cursory Glance”, Fordham International Law Journal 2005, 990. 
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Hoofdstuk 2 Het Europese rechtskader: onderzoeksbevoegdheden tegenover 

vertrouwelijkheidsbescherming 

 

Afdeling 2.1 Wetgevend kader: een overwinning van de Commissie op 

ondernemingen? 

 

§ 1. De onderzoeksbevoegdheden van de Commissie: Verordening 1/200325 

 

8. Verordening 1/2003 (hierna: Vo. 1/2003 of de Moderniseringsverordening) heeft een 

„wettelijke en culturele revolutie‟26 ingeluid in het afdwingingsmechanisme dat de Commissie 

ter beschikking staat in het mededingingsrecht: nadat Verordening 17/1962 (hierna: Vo. 

17/1962) gedurende ongeveer 40 jaren hiervoor als basis diende, werd dit systeem met 

ingang van 1 mei 2004 radicaal veranderd: naast een aanzienlijke uitbreiding van de 

beschikbare bevoegdheden, verdween de aanmeldingsverplichting om aanspraak te kunnen 

maken op vrijstelling ex art. 101 (3) VWEU;27 daarenboven werd een verregaande 

decentralisatie doorgevoerd, die de gerechtshoven van de Lidstaten en de NMa‟s 

verstrekkender bevoegdheden toekent en, ter bevordering van de samenwerking tussen 

deze instanties, een „Europees Mededingingsnetwerk‟ (hierna: European Competition 

Network of ECN) in het leven roept.28 De eventuele weerslag van deze modernisering op de 

vertrouwelijkheidsbescherming zal later in deze verhandeling worden besproken.29 Dit laat 

toe om in dit onderdeel een overzicht te geven van de uitgebreide bevoegdheden die de 

Commissie ter beschikking staan. 

 

9. Een waaier aan mogelijkheden staat de Commissie en de NMa‟s ter beschikking. Drie 

verschillende soorten van bevoegdheden kunnen worden onderscheiden30:  

                                    
25

 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, P.B. L 1/1 van 4 januari 2003. Deze verordening 
heeft Verordening (EEG) nr. 17/1962 van de Raad van 6 februari 1962, Eerste verordening over de toepassing 
van artikelen 85 en 86 van het Verdrag, P.B. 13/204 van 21 februari 1962, vervangen. 
26

 C.D. Ehlermann, “The modernisation of EC antitrust policy: a legal and cultural revolution”, C.M.L.Rev. 2000, 
537. 
27

 Art. 1(1) Vo. 1/2003. 
28

 Preambule nr. 15, art. 5-6, 11-16 Vo. 1/2003; Commissie, Mededeling betreffende de samenwerking binnen het 
netwerk van Mededingingsautoriteiten, P.B. C 101/97 van 27 april 2004; Gezamenlijke verklaring van de Raad en 
de Commissie betreffende de werking van het netwerk van mededingingsautoriteiten, 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/joint_statement_nl.pdf. Over informatie over het ECN, zie: 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/more_details.html.  
29

 Infra 81, Afdeling 5.3, §4. Een algemeen overzicht van de inhoud van de verordening is te vinden in: Whish, 
supra noot 10, 246-289. 
30

 Wils, “Procedural Rights and Guarantees”, supra noot 20, 2. 
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1) De bevoegdheid om zelf over te gaan tot daadwerkelijke bemachtiging van informatie 

in handen van de onderneming.31  

2) De bevoegdheid om ondernemingen, op straffe van sancties, te verplichten om 

informatie te verschaffen.32  

3) De bevoegdheid om ondernemingen die in een onderzoeksproces samenwerken met 

de instanties strafvermindering of zelfs immuniteit te verlenen (zogenaamde 

„leniency‟ of clementie).33 

  

In de context van dit essay speelt voornamelijk de eerste soort van bevoegdheden een 

hoofdrol. Deze zullen dan ook toegelicht worden. Ten aanzien van de tweede soort dient 

opgemerkt te worden dat deze vraagstellingsbevoegdheid op tweeërlei wijze beperkt wordt, 

namelijk enerzijds door het recht tegen „self-incrimination‟ of het voorbehoud van 

zelfbeschuldiging34, anderzijds door het beroepsgeheim van de advocaat. Dit biedt echter 

geen bijkomende uitdagingen voor de bescherming van dit beroepsgeheim, aangezien de 

hieruit voortvloeiende bevoegdheden minder verregaande implicaties hebben ten aanzien 

van deze bescherming. Ook uitdieping van het thema „leniency‟ is niet essentieel in het kader 

van dit schrijven.35 Op beide onderwerpen zal dan ook niet verder worden ingegaan. 

 

10. De vernieuwde en verruimde onderzoeksbevoegdheden van de Commissie en de NMa‟s 

verraden een zware focus op effectieve vrijwaring van concurrentie en op daadwerkelijke 

waarheidsvinding. De instanties krijgen verregaande bevoegdheden om onderzoek te 

voeren: 

 

Art. 17 Vo. 1/2003 verleent dit op algemene wijze ten aanzien van hele sectoren of soorten 

overeenkomsten: alle inlichtingen en alle inspecties die noodzakelijk zijn voor de toepassing 

van het mededingingsrecht kunnen verzocht worden, respectievelijk verricht worden. Dit 

toont onmiddellijk de verregaande impact van deze formulering aan: er wordt immers in de 

voorziening geen expliciete begrenzing gegeven aan de bevoegdheden. Art. 20 Vo. 1/2003 

                                    
31

 Art. 17, 20-22 Vo. 1/2003. 
32

 Art. 18-19 Vo. 1/2003. 
33

 Commissie, Mededeling betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in 
kartelzaken, P.B. C 298/17 van 8 december 2006. Voor meer informatie omtrent het „leniency‟ beleid van de 
Commissie, zie: http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/leniency_legislation.html. 
34

 Ondernemingen hebben in het kader van art. 18(3) Vo. 1/2003 een recht om te weigeren antwoord te geven 
indien dit hen zou dwingen om toe te geven dat zij niet conform het mededingingsrecht hebben gehandeld. Dit 
betekent echter niet dat zij het recht hebben om afgifte van dergelijke documentatie te weigeren. Zie o.a.: HvJ, 18 
oktober 1989, 374/87, Orkem/Commissie, Jur. 1989, 3283; HvJ, 18 oktober 1989, 27/88, Solvay & 
Cie/Commissie, Jur. 1989, 3355; Gerecht, 8 maart 1995, T-34/93, Société Générale/Commissie, Jur. 1995, II-
545. Dit wordt bevestigd in Preambule para 23 Vo. 1/2003. Een algemeen overzicht wordt gegeven door Whish, 
supra noot 10, 267-269. 
35

 Niettegenstaande dat deze vorm van informatieverkrijging waarschijnlijk de meest effectieve is: S.D. Hammond, 
“Cornerstones of an Effective Leniency Program”, ICN Workshop on Leniency Programs, Sydney, 22 – 23 
november 2004, http://www.justice.gov/atr/public/speeches/206611.htm. 
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biedt eenzelfde aanzienlijke bevoegdheid voor inspecties bij individuele ondernemingen. 

Voornamelijk art. 20(2) van de verordening laat weinig aan de verbeelding over: de 

gemachtigden tot onderzoek kunnen uit een enorme bron aan bevoegdheden putten bij het 

uitvoeren van hun taak. Zelfs assistentie van politiële instanties wordt voorzien.36 Art. 21 

breidt de rechtsmacht van de inspecteurs uit tot andere lokalen, zoals bijvoorbeeld de 

woning van de directeur. Dit vereist rechterlijke toestemming, gebaseerd op een redelijk 

vermoeden dat relevante documentatie in deze lokalen wordt bijgehouden.37 Ook NMa‟s 

kunnen dergelijke inspecties uitvoeren. Behalve indien zij onderzoek voeren in opdracht van 

de Commissie, worden de hen ter beschikking staande bevoegdheden echter bepaald door 

hun nationale recht.38 Al deze bevoegdheden worden ondersteund door een stevig 

sanctiemechanisme ex art. 23-24 Vo. 1/2003, dat voorziet in geldboeten en dwangsommen 

voor zowel procedurele als materiële inbreuken.39 

  

Er kan worden vastgesteld dat immense mogelijkheden ter beschikking staan van de 

onderzoeksinstanties. De verordening schuwt geen alomvattend taalgebruik en plaatst de 

mededingingsautoriteiten in een sterke positie. Dit staat in sterk contrast met de slechts 

beperkte waarborgen die op wetgevend vlak aan ondernemingen geboden worden ter 

bescherming van hun rechten van verdediging. Dit zal hieronder worden besproken. 

 

§ 2.   Gebrekkige wetgevende bescherming van de rechten van verdediging in het 

algemeen en van het beroepsgeheim in het bijzonder 

 

11. Noch in Vo. 1/2003, noch in Verordening 773/200440 worden aanzienlijke beperkingen 

aan deze ruime bevoegdheden gehecht. Art. 18 Vo. 1/2003 vereist de vermelding van de 

rechtsgrond waarop het onderzoek is gebaseerd en het doel ervan. Dit betekent dat 

verzoeken gebaseerd op dit artikel dienen te duiden op een “zodanig verband, dat de 

Commissie ten tijde van haar verzoek in redelijkheid kon aannemen, dat het document voor 

                                    
36

 Art. 20(6) Vo. 1/2003. 
37

 Art. 21(1), (3) Vo. 1/2003. Een meer gedetailleerde analyse wordt gegeven in: Wils, “Procedural Rights and 
Guarantees”, supra noot 20, 9-12. 
38

 Art. 22 Vo. 1/2003. Wils, “Procedural Rights and Guarantees”, supra noot 20, 6-11, wijst er echter op dat er op 
basis van de beginselen van effectiviteit en equivalentie, die als algemene principes erkend zijn in de EU, geen 
disproportionele verschillen zullen ontstaan tussen de verschillende bevoegdheden van de NMa‟s: er moet 
immers voorzien worden in een minimaal pakket aan bevoegdheden dat overeenstemt met die op Europees 
niveau, aangezien daadwerkelijke afdwinging van het Europees recht moet verwezenlijkt worden. Verdergaande 
bescherming is toegelaten, zolang dit in overeenstemming is met het Europees recht. Hierover, zie: infra 86, 
Afdeling 5.3, §4 B. 
39

 Voor een uitgebreid overzicht hiervan, zie: Whish, supra noot 10, 272-275, 278. 
40

 Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie 
op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, P.B. L 123/18 van 27 april 2004. 
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haar van nut zou zijn bij de verificatie van het vermoeden van inbreuk.”41 De in art. 21 

voorziene vereiste van juridische authentificering, gebaseerd op een redelijk vermoeden, 

werd hierboven reeds vermeld. Art. 4(3) Vo. 773/2004 biedt ten slotte een 

aanpassingsmogelijkheid in het geval dat een persoon die daar niet toe gemachtigd was 

bepaalde informatie kenbaar gemaakt heeft. 

  

Art. 27(2) Vo. 1/2004 bevat weliswaar een verwijzing naar het belang van de eerbiediging 

van de rechten van de verdediging bij het doorlopen van de procedures. Ook paragraaf 37 

van de Preambule bij deze verordening doet dit op onrechtstreekse wijze door eerbiediging 

te verzekeren van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest)42, aangezien hierin ex art. 7 juncto art. 47, eerste en tweede alinea, tweede volzin 

en art. 48, lid 2 het recht op advies, verdediging en vertegenwoordiging en de rechten van 

verdediging worden gevrijwaard. 

 

Geen van dergelijke inperkingen roepen echter zelfstandig op afdoende wijze een 

vertrouwelijkheidsbescherming in het leven. Ook de door het Verdrag van Lissabon erkende 

juridische waarde van het Handvest in art. 6, lid 1 VEU kan hierin geen verandering 

aanbrengen: de Preambule van het Handvest duidt immers op het “zichtbaar maken” van in 

de Unie geldende rechten, die “in het bijzonder voortvloeien uit de constitutionele tradities en 

de internationale verplichtingen die de lidstaten gemeen hebben”. Dit betekent dat het 

Handvest geen nieuwe rechten in het leven roept en voornamelijk een erkenning inhoudt van 

de door de Hoven ontwikkelde bescherming. Het Handvest beperkt zich inderdaad tot vage 

stellingen die gebrekkig gedefinieerd worden. Expliciete erkenning van enig beroepsgeheim 

wordt voorts niet geboden. Zoals hieronder zal duidelijk worden gemaakt, voorziet dit kader 

echter in ruimte voor invoering van een vertrouwelijkheidsbescherming. Door de beperkte 

invulling ervan op wettelijk niveau worden echter weinig beperkingen gehecht aan de 

interpretatiebevoegdheden van de Europese Hoven in deze context. 

 

§ 3. Besluit 

 

12. Het primaire en secundaire recht van de Europese Unie bevat geen expliciete 

vertrouwelijkheidsbescherming. De verregaande onderzoeksbevoegdheden die de instanties 

bij de afdwinging van het mededingingsrecht ter beschikking staan worden slechts door vage 

stellingen ingeperkt. De erkenning van de noodzaak aan eerbiediging van de rechten van 

                                    
41

 Conclusie advocaat-generaal F.G. Jacobs, 15 december 1993, C-36/92, Samenwerkende Elektriciteits – 
Produktiebedrijven (SEP)/Commissie, Jur. 1994, I-1914, r.o. 21, bevestigd in HvJ, 19 mei 1994, C-36/92, 
Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP)/Commissie, Jur. 1994, I-1911, r.o. 21.  
42

 7 december 2000, zoals aangepast op 12 december 2007, P.B. C 83/389 van 30 maart 2010. 
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verdediging leidt er echter toe dat er ruimte is voor een bescherming die door de Hoven kan 

worden ingevuld. 

 

Afdeling 2.2 De vertrouwelijkheidsbescherming in het Europees Mededingingsrecht 

 

13. Het bestaan op Europees niveau van een zekere vorm van bescherming van een 

beroepsgeheim is aldus niet vanzelfsprekend: aangezien er geen wettelijke bepaling voorziet 

in de verwezenlijking van een dergelijke bescherming, beschikken enkel de Europese 

Hoven, binnen de perken van hun interpretatiebevoegdheid, over een initiatiefrecht.43 De 

Hoven hebben op basis van dit recht een vertrouwelijkheidsbescherming afgeleid uit 

Hoofdstuk V van de Moderniseringsverordening44: ondanks de afwezigheid hierin van enige 

expliciete vermelding, kunnen bepaalde documenten als vertrouwelijk gekenmerkt worden. 

Dit ter vrijwaring van de rechten van verdediging van de cliënt45: deze beschikt immers over 

de vrijheid om een advocaat te raadplegen die onafhankelijk juridisch advies kan 

verschaffen.46 

 

Op basis van deze overwegingen hebben de Hoven een vertrouwelijkheidsbescherming in 

het leven geroepen in het recht van de Europese Unie. Alvorens deze bescherming kan 

toegelicht, dient eerst de conceptualisering ervan, namelijk als fundamenteel recht van de 

mens ter waarborg van zijn rechten van verdediging, goed begrepen te worden.  

 

14. Opgemerkt dient te worden dat niet uit het oog mag worden verloren dat op het moment 

van dit schrijven de Akzo zaak in beroep hangende is voor het Hof van Justitie en dat de 

hierna volgende bespreking aldus afhankelijk dient te worden gesteld van het uiteindelijke 

resultaat dat dit arrest zal opleveren. Op 29 april 2010 sprak advocaat-generaal Kokott zich 

uit over deze zaak in haar conclusie betreffende dit beroep.47 Deze overwegingen verdienen 

                                    
43

 Legitimiteitsvragen over de bevoegdheid van Europese Hoven als beleidsmakers van de Europese Unie 
kunnen niet in deze verhandeling besproken worden. Over dit onderwerp, zie o.a.: I.Govaere, “The supranational 
courts and the application of Community law: positive and negative aspects”, Advogado Editoria, 1997, 1-19; F.G. 
Jacobs, “Is the Court of Justice of the European Communities a Constitutional Court?” in D. Curtin en D. O‟Keeffe 
(eds.), Constitutional Adjudication in European Community and National Law, Londen, Butterworths, 1992, 25-33; 
M. Shapiro, “The European Court of Justice” in P. Craig and de G. de Búrca (eds.), The Evolution of EU law, 
Oxford, Oxford University Press, 1999, 321-349.  
44

 Deze bescherming werd formeel enkel afgeleid uit Vo. 17/1962, aangezien ook in Akzo, supra noot 4, beroep 
werd ingesteld tegen de inspectiebevoegdheden die de Commissie ex art. 14 van Vo. 17/1962 heeft aangewend. 
De redenering kan echter doorgetrokken worden naar de toepasselijke artikelen van Vo. 1/2003, aangezien in 
Akzo onder andere de invloed van de moderniseringsverordening wordt bespoken. Aangezien het Verdrag van 
Lissabon geen inhoudelijke veranderingen heeft aangebracht aan de artikelen 101 en 102 VWEU, kan zonder 
problemen dezelfde conclusie naar het huidige Europeesrechtelijke kader worden doorgetrokken. 
45

 AM & S, supra noot 3, r.o.20, 23; Akzo, supra noot 4, r.o. 41. 
46

 AM & S, supra noot 3, r.o. 18. Akzo, supra noot 4, r.o. 77. 
47

 Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott, 29 april 2010, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd en 
anderen/Commissie, n.n.g. 
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specifieke aandacht en zullen na de schets van de op dit moment geldende regeling 

gedetailleerd worden besproken. Op basis van haar overwegingen kunnen immers sterke 

verwachtingen worden gecreëerd ten aanzien van de uiteindelijke beslissing van het Hof. 

 

§ 1. Conceptualisering van de bescherming als fundamenteel recht van de mens 

 

A. Is er nood aan bescherming van vertrouwelijkheid op Europees niveau? 

 

15. Een eerste vraag die beantwoord dient te worden, is de vraag naar de nood aan Legal 

Professional Privilege (hierna: LPP) op Europees niveau. Elke Lidstaat kent immers een 

eigen vorm van vertrouwelijkheidsbescherming, die telkens heel specifieke kenmerken 

vertoont en aangepast is aan de eigen noodwendigheden van het onderliggende 

rechtsstelsel.48 Gelet op de afwezigheid van enige harmonisatie van deontologische 

regulering en op de grote verschillen die er tussen de Lidstaten in deze bescherming 

bestaan, werden argumenten uitgewerkt die de concrete uitwerking ervan als een nationale 

aangelegenheid bestempelden.49 

 

16. Deze redenering vond echter geen bekrachtiging: LPP werd in AM & S erkend als een 

uitzondering op de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie ex Verordening nr. 

17/1962.50 Dit betekent dat deze bescherming een rechtstreekse invloed uitoefent op de 

werking van het mededingingsrecht en dus van essentieel belang is “voor de goede werking 

van de gemeenschappelijke markt”.51 De noodzaak aan uniforme toepassing van deze 

onderzoeksbevoegdheden zorgt ervoor dat een aan dit kader aangepaste bescherming 

slechts op dit communautaire niveau kan worden verwezenlijkt.52 Dit kan bevestigd worden: 

onderzoek hieronder zal aantonen dat vertrouwelijkheidsbescherming een heel specifieke 

uitwerking krijgt in elk recht waarin het functioneert.53 Loutere toepassing van de nationaal 

geldende regels op Europees niveau zou tot conflictsituaties leiden, aangezien hierdoor 

voortdurend het recht van de verschillende Lidstaten met elkaar in conflict zou komen.54 

Onaangepaste en onwenselijke resultaten zouden schering en inslag zijn.55  

                                    
48

 Zie hierover Hoofdstuk 3: „Beroepsgeheim‟: Oorsprong en betekenissen van beroepsgeheim, infra 29. 
49

 Akzo, supra noot 4, r.o. 162-164. In casu zou dit betekend hebben dat de informatie gehouden door de 
bedrijfsjuristen wel van bescherming zou kunnen genieten, aangezien zowel het Nederlandse recht, als het Britse 
recht in bescherming van deze beroepscategorie voorzien.  
50

 AM & S, supra noot 3, r.o. 27. 
51

 Akzo, supra noot 4, 124, r.o. 176. Am & S, supra noot 3, r.o. 30. 
52

 Ibid. 
53

 Infra 29, Hoofdstuk 3. 
54

 Art. 101(1) en 102 (2) VWEU vereisen immers een beïnvloeding van de intracommunautaire handel, waardoor 
de kans op toepasselijkheid van verschillende jurisdicties reëel is. 
55

 De grote dispariteiten die hieromtrent tussen de Lidstaten bestaan, rechtvaardigen m.i. Europese harmonisatie, 
aangezien dit de vrijheid van dienstverlening van de advocaten ten goede zal komen. Dit wordt later besproken: 
infra 97, Afdeling 5.3, §6.  
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Een dergelijke vaststelling laat het Hof echter niet zomaar toe om een bepaalde bescherming 

in het leven te roepen, aangezien geen expliciete wettelijke basis voorhanden is. Dit zal in de 

volgende afdeling behandeld worden. 

 

B. Conceptualisering van de bescherming als waarborg van de rechten van 

verdediging 

  

B.1 Algemene situering 

 

17. LPP wordt door de Hoven als inherent aan de onderzoeksbevoegdheden ex Verordening 

17/1962, respectievelijk 1/2003, beschouwd: het gemeenschapsrecht vloeit immers voort uit 

“een niet slechts economische, maar ook juridische vervlechting van de Lid-Staten”.56 Deze 

stellen allen de vrijheid van een cliënt om zijn advocaat te raadplegen centraal. Ter vrijwaring 

van deze vrijheid moet rekening gehouden worden “met de beginselen en begrippen die de 

rechtsstelsels van de Lid-Staten gemeen hebben op het gebied van de eerbiediging van het 

vertrouwelijk karakter van, onder meer, bepaalde mededelingen tussen een advocaat en zijn 

cliënt.”57 Dit brengt hen tot het besluit dat bescherming van vertrouwelijkheid een essentiële 

vereiste is ter garantie van een daadwerkelijke bescherming van de rechten van 

verdediging58, een garantie die een grondbeginsel van gemeenschapsrecht vormt in elke 

procedure die tot de oplegging van sancties kan leiden.59  

 

De invoering van LPP in het Europese mededingingsrecht wordt dus gebaseerd op de nood 

aan fundamentele rechtsbescherming. De toekenning van dergelijke bescherming baseert 

zich op inspiratie uit de constitutionele principes en internationale verplichtingen die de 

Lidstaten met elkaar gemeen hebben, waarbij een sterke invloed uitgaat van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.60 

 

 

 

                                    
56

 AM & S, supra noot 3, r.o. 18. 
57

 Ibid. 
58

 Akzo, supra noot 4, r.o. 120; D. Mykolaitis, “Developments of Legal Professional Privilege under the 
Akzo/Akcros Judgment”, International Trade Law & Regulation 2008, 6. Zie ook Wils, “Procedural Rights and 

Guarantees”, supra noot 20, 13. 
59

 HvJ, 13 februari 1979, 85/76, Hoffmann-Laroche & Co AG/Commissie, Jur. 1979, 461, r.o. 9; HvJ, 21 
september 1989, gevoegde zaken 46/87 en 227/88, Hoechst AG/Commissie, Jur. 1989, 2859, r.o. 15. Gerecht, 
14 mei 1998, T-308/94, Cascades SA/Commissie, Jur. 1998, II-925, r.o. 35;  
60

 Art. 6 VEU ; HvJ, 14 mei 1974, 4/73, Nold/Commissie, Jur. 1974, 491, r.o. 13; HvJ, 28 oktober 1975, 36/75, 
Rutili/Ministre de l‟intérieur, Jur. 1975, 1219. Een volledig overzicht van de inspiratiebronnen wordt gegeven door 
Craig en De Burca, supra noot 8, 383-389.  
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B.2 Vertrouwelijkheid als fundamenteel recht in de Europese Unie 

 

B.2.1 Fundamentele rechtsbescherming en de Europese Unie61 

 

18. Niettegenstaande dat er betwisting bestaat over de bevoegdheid van de Europese Unie 

op het gebied van fundamentele rechtsbescherming, kan hierop in het kader van deze 

verhandeling niet in detail worden ingegaan.62 Er kan echter vertrokken worden van de 

stelling dat de Hoven wel degelijk de bevoegdheid bezitten om deze bescherming in het 

Europees recht te bekrachtigen: de constructie die de Hoven als onafhankelijke partij 

verregaande interpretatie- en geschilbeslechtende bevoegdheden toekent63, leidt er immers 

toe dat zij inherent over een zekere wetgevende en beleidssturende hoedanigheid beschikt.64 

Dit vormt voorts één van de oorzaken van de revolutionaire vorderingen die het Europese 

integratieproces reeds heeft geboekt.65 Bescherming van fundamentele rechten vormt een 

logische stap ter versterking van de geloofwaardigheid en legitimering van deze 

hoedanigheid in het bijzonder en van enige alomvattende beleidsmakende drang in het 

algemeen.66 De expliciete erkenning van de juridisch bindende waarde van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie in art. 6, lid 1 VEU vormt nu een verdragsrechtelijke 

bevestiging van deze door de Hoven ontwikkelde praktijk.67 

 

 

 

                                    
61

 Opmerking: de bescherming van fundamentele rechten komt in het Europese recht enkel ter sprake wanneer 
dit wordt toegepast: Craig en de Búrca, supra noot 8, 395-401 en daar aangehaalde rechtspraak. Dit is echter het 
geval in de context van deze verhandeling. 
62

 Voor een algemene discussie over de bevoegdheid van de Hoven als beleidsmakers, zie literatuur supra noot 
43. Ten aanzien van de specifieke discussie over fundamentele rechten, zie onder andere.: G. de Búrca, “The 
Language of Rights and European Integration in New Legal Dynamics of the European Union” in G. More en J. 
Shaw (eds.), The New Legal Dynamics of European Union, Oxford, Clarendon Press, 1995, 29-54; J.H.H Weiler, 
“Fundamental rights and fundamental boundaries: on the conflict of standards and values in the protection of 
human rights in the European legal space” in The constitution of Europe, Cambridge, Cambridge University Press 
1999, 102-129; A. Williams, “The Invention of Human Rights in the Community” in EU Human Rights Policies, A 
Study in Irony, Oxford, Oxford University Press, 2004, 128-161. 
63

 Art. 258-260, 263-266 VWEU, maar voornamelijk art. 267 VWEU betreffende de prejudiciële 
vraagstellingsprocedure. 
64

 A. Albors-Llorens, “The European Court of Justice: More than a teleological Court”, CYELS 1999, 373-389; 
Jacobs, supra noot 43, 32; Shapiro, supra noot 43, 321-349. 
65

 Govaere, supra noot 43, 5-13. Zij merkt voorts terecht op dat de nieuwe Lidstaten, die maar al te goed op de 
hoogte zijn van deze constructie, zich bij hun lidmaatschap van de Unie zich expliciet onderwierpen aan de 
bevoegdheid van het Hof en de reeds door deze instantie ontwikkelde beginselen: Ibid., 3. 
66

 Zie bijvoorbeeld: HvJ, 12 november 1969, 29/69, Erich Stauder/Stadt Ulm - Sozialamt, Jur. 1969, 419, r.o. 1-7. 
67

 Het praktische belang van deze erkenning dient vandaag de dag echter niet te worden overschat: de 
Preambule van het Handvest duidt op het “zichtbaar maken” van in de Unie geldende rechten, die “in het 
bijzonder voortvloeien uit de constitutionele tradities en de internationale verplichtingen die de lidstaten gemeen 
hebben”. Dit betekent dat het Handvest geen nieuwe rechten in het leven roept en voornamelijk een erkenning 
inhoudt van de door de Hoven ontwikkelde bescherming. Ten aanzien van de rechten van verdediging is 
bijvoorbeeld duidelijk dat art. 48 Handvest weinig uitleg geeft bij de concrete inhoud van deze rechten. De 
beperking van het toepassingsgebied in art. 51 Handvest en in Protocol nr. 30 BIJ HET VWEU betreffende de 
toepassing van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie op Polen en het Verenigd Koninkrijk 
(P.B. C 83/313, 30 maart 2010) minimaliseert dit belang des te meer.  
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B.2.2 De inspiratiebronnen van de bescherming 

 

19. Bij de vertaling van fundamentele rechtsbescherming naar het Europese rechtskader 

haalt het Hof inspiratie uit de constitutionele tradities en de internationale verplichtingen die 

de Lidstaten met elkaar gemeen hebben.68 Voornamelijk het EVRM speelt hierbij een 

vooraanstaande rol.69 Dit is begrijpelijk: het EVRM vormt immers een effectieve 

weerspiegeling van deze gemeenschappelijkheden.70  

 

Er dient echter benadrukt te worden dat deze gemeenschappelijke principes niet op een 

absolute wijze vertaald worden in de Europese rechtstaal: zij dienen immers steeds in “het 

kader van het gemeenschapsrecht” te worden beoordeeld.71 Dit opent ruimte voor 

beïnvloeding van deze rechtsbescherming door beleidsmotieven, en zal aldus een eigen, op 

de nationale rechtsstelsels geïnspireerde, maar in het licht van de Europese 

noodwendigheden geïnterpreteerde, betekenis geven aan de rechtsbescherming op 

Europees niveau.72 Het Hof wendt deze bronnen aldus aan als minimumnormen, waarop een 

specifiekere verdergaande rechtsbescherming kan worden uitgebouwd.73 

 

20. In casu wordt aldus ook vertrokken van de gemeenschappelijke beginselen en begrippen 

die de Lidstaten met elkaar gemeen hebben.74 Het Hof merkt in Am & S twee soorten 

grondslagen van deze bescherming op: een bescherming gebaseerd op de erkenning van de 

hoedanigheid van een persoon als advocaat en één die rechtvaardiging vindt in de 

eerbiediging van de rechten van de verdediging.75 Zij merken echter ook op dat, 

niettegenstaande dat in alle Lidstaten vertrouwelijkheid van bepaalde briefwisseling wordt 

beschermd, er grote verschillen merkbaar zijn qua omvang en toepassingscriteria.76 Dit 

brengt hen ertoe om vertrouwelijkheid te hechten aan briefwisseling tussen een advocaat en 

zijn cliënt indien deze heeft plaatsgevonden in het kader en ten behoeve van de verdediging 

van de cliënt en zij afkomstig is van een onafhankelijke advocaat, die immers optreedt als 

                                    
68

 Nold, supra noot 60. 
69

 Zoals onder andere blijkt uit Art. 6 VEU; Rutili, supra noot 60; HvJ, 20 mei 2003, gevoegde zaken C-465/00, C-
138 en 139/01, Rechnungshof/Österreichischer Rundfunk, Jur. 2003, I-12489. Ook andere internationale 
instrumenten hebben reeds als inspiratiebron gediend: Craig en de Búrca, supra noot 8, 384-385. Zelfs naar het 
Handvest werd reeds verwezen: HvJ, 27 juni 2006, C-540/03, Europees Parlement/Raad van de Europese Unie, 
Jur. 2006, I-5769, r.o. 37-39, 57-58, 107. 
70

 Craig en De Búrca, supra noot 8, 386. 
71

 HvJ, 17 december 1970, 11/70, Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und Vorratstelle für Getreide und 
Futtermittel, Jur. 1970, 1125, r.o. 3-4. HvJ, 13 december 1979, 44/79, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, Jur. 1979, 
3727, r.o. 14. 
72

 Weiler, supra noot 62, 102. 
73

 Zie rechtspraak opgesomd in Craig en De Búrca, supra noot 8, 385-386, 388-389. Ten aanzien van het EVRM 
wordt dit onder andere bevestigd in: Conclusie advocaat-generaal Lenz, 28 maart 1985, 137/84, Ministre 
Public/Robert Heinrich Maria Mutsch, Jur. 1985, 2681. 
74

 AM & S, supra noot 3, r.o. 18. Impliciet bevestigd in Akzo, supra noot 4. 
75

 AM & S, supra noot 3, r.o. 20. 
76

 AM & S, supra noot 3, r.o. 19. Akzo, supra noot 4, r.o. 170-171. 
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medewerker bij de rechtspleging.77 Niettegenstaande dat reeds aangehaalde rechtspraak 

nadruk legt op het interpreteren in het licht van het recht van de Europese Unie, leidt een 

oppervlakkige analyse van deze overwegingen tot de vaststelling dat in dit concrete geval de 

zoektocht naar de grondslag zich beperkt tot het speuren naar elementen die de Lidstaten 

met elkaar gemeen hebben, om deze uit te werken tot een minimale bescherming. Het 

vervolg van dit essay zal deze vaststelling nuanceren. Vooreerst zal de concrete uitwerking 

hieronder in detail worden besproken. 

 

 

§ 2. Concreet: de vertrouwelijkheidsbescherming in het Europees Mededingingsrecht 

 

A. Materieel toepassingsveld 

 

21. In het Europese Mededingingsrecht wordt de bescherming gehecht aan de eigenlijke 

briefwisseling, die geschreven dient te zijn. Gezien in de context van de conceptualisering 

als fundamenteel recht, beperkt de toepassing zich echter tot briefwisseling die plaatsvindt 

“in het kader en ten behoeve van de rechten van verweer van de cliënt”.78 Dit betekent dat 

deze communicatie dient te hebben plaatsgevonden in het kader van de administratieve 

procedure tot afdwinging van de artikelen 101-102 VWEU.79 Ook eerder opgestelde 

documentatie en briefwisseling die binnen deze context komen te vallen, kunnen van 

bescherming genieten.80 

 

22. De bescherming beperkt zich echter niet louter tot de eigenlijke briefwisseling tussen 

deze partijen. Ter daadwerkelijke vrijwaring van de rechten van verdediging genieten ook 

voorbereidende documenten, opgesteld met het uitsluitende doel om juridisch advies te 

verkrijgen, en ondernemingsinterne documenten die enkel de inhoud van het advies van een 

externe advocaat weergeven van vertrouwelijkheid.81 De toepasselijkheid ervan is natuurlijk 

wederom beperkt tot aan de randen het kader van de uitoefening van deze rechten in de 

context van de administratieve afdwinging van art. 101-102 VWEU. 

 

23. Betreurenswaardig is dat enkel bescherming wordt gehecht aan de communicatie tussen 

een advocaat en zijn clënt. Briefwisseling met derden, inclusief verslagen van experten die 

                                    
77

 AM & S, supra noot 3; r.o. 21-24. Akzo, supra noot 4, r.o. 165-174. 
78

 Akzo, supra noot 4, r.o. 117. 
79

 In Hoechst AG, supra noot 59, r.o. 10-38, wordt bevestigd dat de Commissie deze bescherming ook dient na te 
leven bij het uitoefenen van haar onderzoeksbevoegdheden, dus voor de eigenlijke procesfase. 
80

 Akzo, supra noot 4, r.o. 117. 
81

 Ibid., r.o. 120-123. Gerecht, beschikking, 4 april 1990, T-30/89, Hilti AG/Commissie, Jur. 1990, II-163, r.o. 18. 
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inzichten verschaffen ten aanzien van voor de procesvoering relevante elementen, kunnen in 

beginsel geen bescherming genieten.82 

 

B. Personeel toepassingsveld 

 

24. Niettegenstaande dat de bescherming wordt gekoppeld aan de briefwisseling zelf, kan 

deze enkel worden ingeroepen door onafhankelijke advocaten die lid zijn van een balie van 

één der Europese Lidstaten. Bedrijfsjuristen worden aldus uitgesloten uit dit toepassingsveld: 

onafhankelijkheid wordt immers geformuleerd in negatieve bewoordingen door de koppeling 

ervan aan de afwezigheid van enige contractuele relatie van de advocaat met zijn cliënt: 

„gehele onafhankelijkheid‟ impliceert volgens de Hoven dat een advocaat “structureel, 

hiërarchisch en functioneel”83 gezien een derde partij is ten aanzien van zijn cliënt.84 Enkel 

op deze wijze zou de advocaat immers zijn rol als “medewerker bij de rechtspleging, die 

geheel onafhankelijk en in het overwegend belang van deze rechtspleging de door zijn cliënt 

benodigde rechtskundige bijstand moet verlenen”85, naar behoren kunnen uitoefenen. Dit 

betekent dat vandaag de dag bedrijfsjuristen nog steeds van het toepassingsveld worden 

uitgesloten omwille van een formele benadering van het verschijnsel onafhankelijkheid.86 

Een functionele benadering zou ons tot andere resultaten kunnen leiden. Hierop wordt later 

ingegaan.87 De Hoven ondersteunen deze formele visie echter door te verwijzen naar de 

afwezigheid in veel Lidstaten van een dergelijke bescherming.88 De benadering van de 

instanties wordt dus gerechtvaardigd door argumenten die rechtszekerheid en uniformiteit 

nastreven.89 

 

25. Het personele toepassingsveld wordt bijkomend beperkt doordat enkel advocaten 

aangesloten bij een Balie van één der Europese Lidstaten van de bescherming kunnen 

genieten.90 Dit omdat deze bescherming nauw verweven is met “de wederzijdse erkenning 
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 A. Andreangeli, EU and Human Rights, supra noot 2, 94, merkt op dat het mogelijk is dat dergelijke informatie 
als „fabrieksgeheim‟ wordt aangemerkt als gevoelige informatie die geen inzage mag genieten. 
83

 Akzo, supra noot 4, r.o. 168; Zie ook: Beschikking 85/79/EEG van de Commissie van 14 december 1984 inzake 
een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV-30.809 - John Deere), P.B. L 35/58 van 7 

februari 1985. 
84

 AM & S, supra noot 3, 24-25; Akzo, supra noot 4, r.o. 166-168.  
85

 AM & S, supra noot 3, r.o. 24. 
86

 Hill, “A problem of privilege: in-house counsel and the attorney-client privilege in the United States and the 
European Community”, Case Western Reserve Journal of International Law 1995, 191; J.Temple Lang, “The AM 
& S Judgment” in M. Hoskins en W. Robinson (eds.), A true European, Essays for Judge David Edward, Oxford, 
Hart Publishing, 2003, 155-157; Mykolaitis, supra noot 58, 5. Lang ziet ook een sociologisch argument in de 
bovenstaande redenering. 
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 Infra 72, Afdeling 5.3, §2. 
88

 Akzo, supra noot 4, r.o. 171. 
89

 A. Andreangeli, noot bij Akzo, supra noot 4, European Business Law Review 2008, 1154, 1157. 
90

 AM & S, supra noot 4, r.o. 25. Akzo, supra noot 4,  
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door alle Lid-Staten van de begrippen die eigen zijn aan hun nationaal recht op dit gebied.”91 

Deze constructie laat in theorie geen uitbreiding ervan toe tot buiten de grenzen van de 

Europese Unie.92 Dit roept twee soorten vragen op, namelijk enerzijds aangaande 

discriminatie tussen Europese en niet-Europese advocaten, anderzijds opportuniteitsvragen 

ten aanzien van de bevordering van internationale relaties van de EU met buitenlandse 

staten, waarbij voornamelijk de relatie met de Verenigde Staten aandacht vereist. Beide 

vragen zullen behandeld worden.93 

 

C. Procedure ter vrijwaring van de vertrouwelijkheid van betwiste documenten 

 

26. Deze restrictieve benadering naar LPP toe doet niets af aan het belang van de 

daadwerkelijke bescherming. Het wordt essentieel om de Commissie niet zomaar toe te 

laten om inzage, hoe beperkt ook, in vertrouwelijke documenten te verkrijgen. De Commissie 

treedt immers in eenzelfde procedure op als onderzoeks-, vervolgings- en 

beslissingsautoriteit.94 Door haar gedane vondsten kunnen aldus sterke invloed uitoefenen 

op de uiteindelijke, door haar te nemen, beslissing.95 Het zomaar toelaten van dergelijke 

inzage zou een schending betekenen van het beginsel van de vrijheid van een cliënt om zijn 

advocaat vrijelijk te raadplegen.96 Hiertegenover staat dat verificatie van het vertrouwelijke 

karakter van een document noodzakelijk is, omdat men anders immers deze bescherming 

zou kunnen benutten ter versluiering van informatie die niet onder de toepassing van dit 

recht valt.97 Het Gerecht heeft deze problematiek ingezien en, in een poging om deze 

tegenstrijdigheden met elkaar te verzoenen, de procedure hieromtrent verfijnd tot een 

„verzegelde envelop-procedure‟.98 

 

27. De oorspronkelijke procedure had een eerder beknopt karakter: een onderneming heeft 

het recht om de Commissie inzage te weigeren in documenten indien zij gegevens kan 

verstrekken waaruit blijkt dat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Indien de 

Commissie echter oordeelt dat deze gegevens niet op bevredigende wijze enige weigering 

                                    
91

 AM & S, supra noot 4, r.o. 26 baseert zich hiervoor op Richtlijn nr. 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 
tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten, P.B. 

L 78/17 van 1977. 
92

 Mykolaitis, supra noot 58, 6; Cairns, supra noot 6, 109, wijst er echter op dat advocaten van niet-Lidstaten voor 
bescherming in aanmerking zouden kunnen komen wanneer er een internationale overeenkomst leidt tot de 
wederzijdse erkenning van de hoedanigheid van advocaat. 
93

 Infra 68, Afdeling 5.2, §1 C; infra 93, Afdeling 5.3, § 5. 
94

 Andreangeli, EU and Human Rights, supra noot 2, 2. 
95

Drijber en Ehlermann, supra noot 1, 375. 
96

 Akzo, supra noot 4, r.o. 86-87: schade kan hieruit voortvloeien, zelfs indien de informatie uiteindelijk niet als 
bewijs zou worden gebruikt. 
97

 Vertrekkende van de visie van de advocaat als collaborateur met zijn cliënt: W.H. Simon, “Ethical Discretion in 
Lawyering”, Harvard Law Review 1988, 1084-1085. 
98

 S.J.H. Evans, “Legal privilege na het AKZO-arrest: goed nieuws voor de „happy few‟, NTER 2008, 51. 
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kunnen rechtvaardigen, kan zij alsnog voorlegging van deze documentatie eisen, op straffe 

van een geldboete of dwangsom. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor de onderneming 

om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij het Gerecht.99 

 

28. De „verzegelde envelop-procedure‟ voert een verfijning in doordat, indien de 

onderneming van oordeel is dat, zelfs beknopte, inzage niet kan zonder dat hierdoor de 

inhoud van deze documenten te weten wordt gekomen, en zij hiervoor redenen aanvoert, zij 

nu het recht heeft om de Commissie dit niet toe te staan.100 Dit wijst op een absoluut recht 

om een zelfs oppervlakkige inzage in bepaalde documenten aan de Commissie te 

weigeren.101 Indien deze motivering de Commissie niet kan overtuigen, kan zij bevelen om 

kopies van de zogenaamd vertrouwelijke documenten in een envelop te verzegelen. Dit laat 

hen toe om latere manipulatie van deze documenten te voorkomen, maar verbiedt hen op 

hetzelfde moment enige kennisname van deze documenten voordat zij een beschikking 

heeft opgesteld waartegen de onderneming voor het Gerecht in beroep kan gaan.102 

Eventuele mogelijkheden tot misbruik van deze procedure worden afgeschrikt doordat de 

Commissie ex art. 23 (1) Vo. 1/2003 de bevoegdheid heeft om misbruiken van deze 

beschermingsregeling te sanctioneren of als verzwarende omstandigheden in aanmerking te 

nemen bij het bepalen van de uiteindelijke geldboete.103 

 

Deze, weliswaar vrij omslachtige, procedure vormt een waarborg voor ondernemingen tegen 

intimiderend gedrag van de Commissie. Enige potentiële invloed die vertrouwelijke informatie 

zou kunnen uitoefenen op uiteindelijke beslissingen van de Commissie wordt aanzienlijk 

beperkt. De rechten van verdediging worden op proportionele wijze gevrijwaard.104 

Niettegenstaande dat het Gerecht in dit geval natuurlijk zichzelf een zekere inzage zal 

verschaffen in het betwiste document, kan echter vertrouwd worden op de integriteit van 

deze instantie. Tegelijkertijd garandeert zij dat eventueel doorslaggevende informatie niet 

verloren gaat.105 
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 AM & S, supra noot 3, r.o. 29-32; Akzo, supra noot 4, r.o. 79.  
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 Akzo, supra noot 4, r.o. 82. 
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 Mykolaitis, supra noot 58, 4. 
102

 Akzo, supra noot 4, r.o. 83-85, 87: dit betekent dat zij moet wachten tot de termijn voor het instellen van 
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 Akzo, supra noot 4, r.o. 89. 
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 Gippini-Fournier, supra noot 24, 1024-1028, bevestigt dit, maar wijst op ruimte voor verbetering: EHRM, 5 
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andere jurisdicties: inzage verschaffen wordt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten geïnterpreteerd als het afstand 
doen van enige LPP-bescherming. 
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§ 3.   Conclusie van advocaat-generaal Kokott: anticipatie op de beslissing van het Hof? 

 

29. Op 29 april 2010 sprak advocaat-generaal zich uit over het ingestelde beroep tegen het 

Akzo arrest. Deze conclusie verdient speciale aandacht omwille van twee redenen: vooreerst 

toont de geschiedenis van de rechtspraak van de Hoven aan dat veel invloed uitgaat van 

dergelijke conclusies. De instanties gaan regelmatig over tot een bevestiging van de daarin 

vermelde overwegingen.106 Analyse van deze conclusie kan aldus inzichten geven die 

anticipatie op de uiteindelijke beslissing van het Hof mogelijk maakt. Daarnaast staat het 

besluit van Kokott in sterk contrast met de overwegingen van advocaten-generaal Warner en 

Sir Gordon Slynn in hun conclusies bij AM & S, waarin zij stelden dat, indien de bedrijfsjurist 

onderworpen was aan deontologische regels, hij gelijke LPP-bescherming diende te 

genieten.107 Aangezien deze overwegingen vele voorstanders van de uitbreiding van het 

personele toepassingsveld in hun overtuiging sterkten, kan het nieuwe standpunt van Kokott 

leiden tot een afzwakking van de door hen ontwikkelde argumentatie.  

 

30. De conclusie stelt vooreerst in duidelijke bewoordingen dat de bescherming van het 

beroepsgeheim in de EU de status heeft van een fundamenteel algemeen rechtsbeginsel.108 

Daarnaast snijdt zij twee onderwerpen aan, namelijk de vraag naar de bevoegdheid van de 

Europese instanties tot het bepalen van de reikwijdte van een vertrouwelijkheidsbescherming 

en de vraag naar het al dan niet rechtmatige karakter van het onderscheid dat in de 

personele toepassing wordt gemaakt. 

 

Ten aanzien van het eerste onderwerp benadrukt Kokott het belang van de “uniforme gelding 

van het recht van de Unie indien bij de beslissing over de rechtmatigheid van handelingen 

van de organen van de Unie, normen of beginselen van het nationale recht zouden worden 

betrokken”.109 Aangezien het mededingingsrecht van centraal belang is voor de werking van 

de interne markt, een ex art. 3(1)(b) VWEU exclusieve bevoegdheid van de Unie, geldt het 

subsidiariteitsbeginsel ex art 5(3) VWEU niet. Aangezien daarenboven de ondernemingen 

die geconfronteerd worden met onderzoeken door de Commissie eenzelfde bescherming 

dienen te genieten, ongeacht de plaats waar deze onderneming zich bevindt, is een 

autonoom beroepsgeheim met autonome criteria op Europees niveau van essentieel belang 

voor een goede en coherente werking van het mededingingsrecht en de interne markt. De 

kwalificatie van het beroepsgeheim als fundamenteel recht, noodzakelijk ter vrijwaring van 
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 Craig en de Búrca, supra noot 8, 70. 
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 Conclusie advocaat-generaal Warner van 20 januari 1981 in de zaak 155/79, AM & S Europe Ltd/Commissie, 
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de rechten van verdediging, maakt de hierboven geschetste redenering zelfs overbodig, 

aangezien deze rechtsbescherming integraal deel uitmaakt van het bevoegdheidspakket van 

de Europese Unie.110 

 

Ook het tweede antwoord volgt de beslissing van het Gerecht in eerste aanleg. Advocaat-

generaal Kokott distilleert uit het criterium van de onafhankelijke advocaat twee 

voorwaarden, wederom een negatieve, maar ook een positieve: “Enkel wanneer een jurist 

als advocaat aan de in de Europese Unie gebruikelijke gedragsrechtelijke voorwaarden is 

onderworpen en hij bovendien geen dienstbetrekking met zijn cliënt heeft, is de 

communicatie tussen hen beiden naar het recht van de Unie door het beroepsgeheim van de 

advocaat beschermd.”111 De opvatting van onafhankelijkheid blijft dus verbonden aan het 

formele criterium van de afwezigheid van enige dienstbetrekking, aangezien dit de 

rechtsadviseur er nooit toe in staat zal stellen om zich “net zo onafhankelijk te maken als een 

externe advocaat zou zijn.”112 Opnieuw wordt deze regeling kracht bijgezet door de conclusie 

dat er geen eenduidig antwoord bestaat in de Lidstaten op de vraag naar de bescherming 

van de vertrouwelijkheid van bedrijfsjuristen in hun nationale rechtsstelsels.113 Evaluatie van 

de hierin ontwikkelde argumentatie zal hieronder plaatsvinden. 

 

31. De conclusie kan worden beschouwd als een preview op de finale beslissing die het Hof 

van Justitie zal vellen. Duidelijk is dat Kokott zich beperkt tot een bevestiging van de 

beslissing van het Gerecht in eerste aanleg. Aangezien het Hof in AM & S het advies van 

advocaten-generaal Warner en Sir Slynn niet volgde, zullen de verwachtingen van de 

voorstanders van een uitbreiding van het personele toepassingsgebied en stevige deuk 

gekregen hebben. Dit zijn natuurlijk voorbarige conclusies. Een definitief antwoord hierop zal 

enkel door het Hof zelf kunnen worden gegeven. 

 

§ 4.   Besluit 

 

32. De afwezigheid van enige wetgevende bescherming leidt de Hoven ertoe om 

vertrouwelijkheidsbescherming te conceptualiseren als een recht van verdediging, een 

binnen de Europese Unie als fundamenteel recht geldende waarborg. Gezien de 

verregaande reikwijdte van de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie in het 

mededingingsrecht en de formulering van de bescherming van vertrouwelijkheid als een 

uitzondering hierop, wordt deze bescherming echter op restrictieve wijze geïnterpreteerd. Zij 
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tast immers de vlotte werking aan van het mededingingsrecht, en dus de totstandkoming van 

de interne markt. 

 

Deze restrictieve benadering leidt tot een eerder beperkt toepassingsveld, dat weliswaar 

nauw gekoppeld wordt aan de bescherming van de rechten van verdediging en tracht op een 

volwaardige wijze deze bescherming te garanderen. Dit wordt ondersteund door de, na 

rechtsvergelijkende analyse genomen, conclusie dat al te grote verschillen bestaan tussen 

de Lidstaten, waardoor enkel een bescherming in het leven kan geroepen worden die 

gebaseerd is op de gemeenschappelijke elementen van deze rechtsstelsels. 

 

Nochtans heeft het Hof in eerdere rechtspraak meermaals bevestigd dat zij zich niet op 

absolute wijze door haar bevindingen moet laten leiden, en dat zij deze steeds in het licht 

van de noodwendigheden van de Europese Unie dient te interpreteren en toe te passen. 

Hieronder zullen wij deze bevindingen gedetailleerd ontleden. Vooreerst zal een onderzoek 

van de onderliggende rechtsstelsels ons een inzicht geven in de inspiratiebron die de Hoven 

ter beschikking staat. Dit zal ons in staat stellen om te onderzoeken hoe deze bevindingen 

dienen te worden geconceptualiseerd op Europees niveau. Daarna zullen, tegen de 

achtergrond van deze bevindingen, de verschillende naar voren geschoven argumenten voor 

en tegen uitbreiding van het personeel toepassingsveld onderzocht worden. 

 

 

Hoofdstuk 3 De rechtsfiguur ‘beroepsgeheim’: oorsprong en betekenissen 

 

33. Zowel het Hof als het Gerecht verwijzen, bij de creatie van een Europese 

vertrouwelijkheidsbescherming, naar “de beginselen en begrippen die de rechtsstelsels van 

de lid-staten gemeen hebben op het gebied van de eerbiediging van het vertrouwelijk 

karakter”114. De Europese bescherming van vertrouwelijkheid van communicatie tussen een 

advocaat en zijn cliënt put aldus inspiratie uit de aan de Unie onderliggende rechtsstelsels. 

Hierdoor vormt het begrijpen van de oorsprong en de betekenis van deze „vertrouwelijkheid‟ 

in de nationale rechtsordes een essentieel element van de analyse van de Europese 

bescherming die eraan wordt toegekend. 

 

34. Bij onderzoek van de verschillende nationale rechtsstelsels van de Europese Lidstaten 

vallen meteen twee zaken op. Vooreerst wordt er in elke Lidstaat voorzien in een vorm van 
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bescherming, doch zijn er verschillen in de draagwijdte ervan.115 Daarnaast kan men, 

niettegenstaande de dispariteiten die men in de verschillende Lidstaten aantreft, een 

algemeen onderscheid maken tussen twee mechanismen van bescherming: terwijl men in de 

zgn. common law116 landen vertrekt van het verschijnsel van „legal professional privilege‟, 

bouwt civil law117 een bescherming uit rond de begrippen „beroepsgeheim‟ en 

„vertrouwelijkheid‟. De verschillen in deze benaderingen zullen hieronder worden 

besproken.118 

 

Afdeling 3.1 Legal Professional Privilege 

 

§ 1.   Algemene beschouwing 

 

35. De Europese common law rechtssystemen verschillen op het gebied van deontologie 

niet opmerkelijk van de continentale Lidstaten. Beiden koppelen aan de professionele 

kwalificatie van advocaat een code of professional conduct, die advocaten verbiedt over te 

gaan tot het vrijgeven van informatie die hen ter kennis is gebracht in hun professionele 

hoedanigheid. Dit biedt echter geen bescherming tegen zogenaamde compulsory disclosure 

of compulsory discovery: procedures die advocaten en bedrijfsjuristen kunnen verplichten tot 

overhandiging van bepaalde documentatie. Dit noodzaakt de toepasselijkheid van het 

LPP.119 

 

LPP wordt beschouwd als een recht dat ter beschikking staat van de cliënt dat communicatie 

tussen hem en zijn advocaat beschermt tegen de procedures die een dergelijke 
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 Zie: CCBE Council of the Bars and Law Societies of the European Union, “The Professional Secret, 
Confidentiality and Legal Professional secret in Europe” (Het Edward Verslag), zoals geüpdatet, 2003, 
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kennisgevingspicht opleggen.120 Het speelt aldus voornamelijk een rol binnen een procedure 

die partijen verplicht om bewijs aan het licht te brengen.121 Ondanks een graad van 

betwisting en onzekerheid over de oorsprong en achterliggende gedachte van LPP, wordt 

rechtvaardiging hoofdzakelijk gevonden in twee verschillende benaderingen: enerzijds een 

instrumentele visie, anderzijds één gebaseerd op respect voor de rechten van de mens.122  

 

A. De instrumentele benadering van het LPP: „Chilling Effect Theory’123 

 

36. De instrumentele of utilitaristische124 visie ziet nood aan LPP om redenen van algemeen 

belang: de cliënt dient onbelemmerd te kunnen worden bijgestaan door zijn advocaat. Om 

zijn taak naar behoren te kunnen uitoefenen, dient deze te beschikken over kennis van alle 

feiten en eigenaardigheden die een specifieke situatie kenmerken. De cliënt zal echter 

slechts overgaan tot het objectief weergeven van zijn situatie indien hij over de zekerheid 

beschikt dat de informatie die hij doorgeeft aan zijn advocaat niet later tegen hem zal kunnen 

worden gebruikt.125 Dergelijke overweging noodzaakt de bescherming van communicatie van 

een cliënt met zijn advocaat tegen openbaarmaking aan derden in het algemeen, aan 

onderzoeksautoriteiten, rechtsinstanties en tegenpartijen in het bijzonder. Eenmaal de 

advocaat een gegeven situatie in zijn geheel kan benaderen, zal hij zijn cliënt van compleet 

en correct advies kunnen voorzien, wat, gezien de rol van de advocaat als behoeder van het 

maatschappelijk belang, de cliënt zal stimuleren om zich wetsconform te gedragen.126 Deze 

benadering beschouwt het LPP als deel uitmakend van het bewijsrecht.127 
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B. De benadering gesteund op de rechten van de mens 

 

37. Recentere cases beschouwen LPP niet langer als een loutere bewijsrechtelijke regel, 

maar kenmerken het als een individueel subjectief recht van de mens op vertrouwelijkheid.128 

Dit koppelt dergelijke vertrouwelijkheid los van enig achterliggend maatschappelijk belang 

dat de nood aan LPP tracht te verdedigen. De bescherming wordt aldus, om het met Dworkin 

te zeggen, gebaseerd op „considerations of principle‟. LPP wordt uitgewerkt aan de hand van 

de waarde die men hecht aan de verschillende op het belang staande rechten.129 In de 

Europese context ligt bij deze bepaling een hoofdrol weggelegd voor de vermeende 

bescherming die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (het EVRM) eraan biedt. Dit wordt elders besproken.130 

 

Auburn merkt echter op dat deze benadering geen volledige verklaring kan bieden van LPP 

en al zijn aspecten omdat zij voornamelijk ontstaan is ter rechtvaardiging van de toepassing 

ervan in procedures die zich buiten de gerechtshoven afspelen.131 Dit speelt echter een grote 

rol in de context van deze verhandeling, aangezien het procedurele Europees 

mededingingsrecht voornamelijk wordt gekenmerkt door dergelijke onderzoeksprocessen en 

de Hoven zich in hun beslissingen sterk door deze grondslag hebben laten inspireren. 

 

C. Strijdigheid tussen beide benaderingen? 

 

38. Er dient opgemerkt te worden dat geen van beide visies een complete verklaring 

inhouden van het verschijnsel LPP. Voorts vormen zei absoluut geen exclusieve, zich elkaar 

uitsluitende, theorieën. Veel overlapping vindt plaats tussen beide.132 Een zoektocht naar 

een dergelijke alomvattende grondslag is echter niet noodzakelijk in het licht van dit essay: 

bij het zich baseren op de principes die de Lidstaten gemeen hebben, dienen de Hoven zich 

hierdoor niet op absolute manier te laten leiden. De rechtspraak van de Hoven toont aan dat, 

niettegenstaande inspiratie gevonden wordt in de rechtsstelsels van de Lidstaten, deze op 

Europees niveau in een andere, aan de Europese noden aangepaste, vorm kunnen worden 

gegoten.133 
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§ 2. Concrete uitwerking van het LPP in de Lidstaten van de Europese Unie: Ierland en 

het Verenigd Koninkrijk134 

 

39. Opgemerkt dient te worden dat het LPP een rechterlijke ontwikkeling is en aldus slechts 

in algemene bewoordingen kan worden beschreven worden.135 

 

Het LPP biedt bescherming tegen compulsory disclosure in een gerechtelijk onderzoek en 

voor de gerechtshoven.136 Deze bescherming wordt gehecht aan de eigenlijke communicatie 

tussen de cliënt en zijn rechtsadviseur. Centraal staat de vraag of deze uitwisseling gemaakt 

werd in de context van een professionele relatie die tussen beide partijen bestaat. Dit laat 

een weinig formele, flexibele bescherming toe, die ter beschikking staat van de cliënt van 

zowel binnenlandse en buitenlandse advocaten, als van bedrijfsjuristen.137 De enige vereiste 

die gesteld wordt, is dat de adviseur professioneel gekwalificeerd is om juridisch advies te 

verlenen en dat er tussen beide partijen een professionele relatie bestaat of tot stand 

komt.138 De bescherming bestaat ten gunste van de cliënt, die aldus de keuze heeft om deze 

al dan niet te benutten.139 

 

Niettegenstaande dat de LPP-bescherming in deze landen voornamelijk als absoluut wordt 

beschouwd, zien recente ontwikkelingen wettelijke voorzieningen ontstaan die afwijkingen 

toelaten op het LPP.140 Ondanks dat deze voorlopig slechts in beperkte mate kunnen worden 

waargenomen, kan dit erop wijzen dat de Europese common law rechtsstelsels zich zullen 

gedragen overeenkomstig de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, die steeds meer het 

relatieve aspect van LPP benadrukken.141 
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§ 3. Relevantie naar de Europese bescherming toe 

 

40. Aangezien LPP een bescherming biedt die losgekoppeld wordt van de specifieke 

verplichtingen van de advocaat, biedt zij een interessante bron voor het Europese 

Mededingingsrecht, dat daarenboven voornamelijk gekarakteriseerd wordt door 

onderzoeksprocedures voorafgaand aan de eigenlijke procesvoering. Het Hof heeft haar 

denkproces hier deels op afgesteld, voornamelijk door LPP ook aan de communicatie te 

koppelen en een benadering te hanteren die sterke nadruk legt op de bescherming van de 

rechten van de mens. De Hoven hebben dit echter op veel stroevere, formelere wijze 

vertaald naar de eigenlijke rechtsbescherming. Onderzoek hieronder uitwijzen of dit verschil 

te rechtvaardigen is. 

 

Afdeling 3.2 Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid 

 

§ 1. Algemene beschouwing 

 

41. De civil law stelsels kennen geen afzonderlijke rechtsfiguur die communicatie tussen een 

rechtsadviseur en zijn cliënt beschermt. Dit vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in de afwezigheid 

van gelijkaardige procedures ter bewijsvinding.142 Terwijl rechtvaardiging ook gevonden 

wordt in instrumentele143, maar voornamelijk mensenrechtelijke144 overwegingen, neemt de 

bescherming echter een andere dimensie aan: zij wordt gekoppeld aan de 

geheimhoudingsplicht van de advocaat. Het is hem immers verboden andermans 

vertrouwelijke informatie vrij te geven. Schending van dit geheim wordt strafrechtelijk 

gesanctioneerd.145 Het gevolg van dit verbod is dat de advocaat dient te weigeren om 

documentatie die door dit beroepsgeheim gevat wordt als bewijs in te leveren of te 

overhandigen aan gerechtelijke en politiële autoriteiten.146 Er bestaat geen zelfstandig recht 

ten aanzien van de cliënt om zich te beroepen op bescherming van bepaalde communicatie. 

Zij kan dus ook niet haar advocaat van de door hem te dragen plicht ontlasten. Wel kan zij 

natuurlijk zelf overgaan tot het openbaar maken van bepaalde informatie.147  
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de Lidstaten. 
146

 Edward Verslag, supra noot 115, 5-6. 
147

 Baudesson en Rosher, supra noot 120, 42. 
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Vertrouwelijkheid ontstaat dus als een gevolg van de geheimhoudingsplicht die op een 

advocaat rust.148 Zij wordt gekoppeld aan de hoedanigheid van advocaat van een bepaalde 

persoon, niet aan het eigenlijke rechtsadvies, en biedt dus een bescherming in personam.149 

Dit gegeven vormt een oppervlakkige verklaring voor het gebrek in de meerderheid van de 

civielrechtelijke landen aan een dergelijke bescherming voor bedijfsjuristen en andere niet-

advocaten. De bescherming wordt immers veel sterker gekoppeld aan de rechten van 

verdediging van de cliënt.150 

 

§ 2. Concrete uitwerking in de Europese Lidstaten 

 

42. Hier zal geen gedetailleerd overzicht volgen van de specifieke bescherming die in de 

Europese Lidstaten geboden wordt.151 Het doel is immers om de aan de stelsels 

gemeenschappelijke elementen en de onderlinge verschillen weer te geven; dit om te 

begrijpen welke inspiratiebron het Hof ter beschikking staat bij haar beslissing. 

 

43. De basis van de bescherming wordt gevormd door twee componenten: de plicht tot 

geheimhouding enerzijds, het recht tot weigering van overhandiging als bewijs anderzijds.152 

Deze worden voornamelijk teruggevonden in de strafwetboeken van de verschillende 

rechtsstelsels en de deontologische regels die ten aanzien van de advocaten gelden. 

 

A. De geheimhoudingsplicht van de advocaat 

 

44. Civil law legt een algemene plicht tot geheimhouding op aan personen die omwille van 

hun beroep of status in kennis worden gesteld van discrete informatie.153 Zij beperkt zich tot 

geheimhouding van informatie die deze beroepsbeoefenaar te weten gekomen is in zijn 

professionele hoedanigheid. Er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt ten aanzien van 

deze hoedanigheid, waardoor advocaten, artsen, gerechtelijke autoriteiten … aan dezelfde 

                                    
148

 Gerard en Vandermeersch, supra noot 144, 267. 
149

 Baudesson en Rosher, supra noot 120, 38. 
150

 T. Christoforou, “Protection of Privilege in EEC Competition Law: the Imperfections of a Case”, Fordham 
International Law Journal 1985-1986, 4. 
151

 Hiervoor kan verwezen worden naar het Edward Verslag en het Fish Verslag, supra noot 115. 
152

 Voor een overzicht van de exacte betekenis en wisselwerking van de geheimhoudingsplicht en de 
vertrouwelijkheid, zie: J. Buhart en H. Smith, “Confidentiality of advice given by in-house legal counsel practicing 
in the European Union”, http://www.acc.com/legalresources/resource.cfm?show=16059. 
153

 Bijvoorbeeld: België: art. 458 Sw.; Duitsland: §203 Strafgesetzbuch en §43 A Bundesrechtsanwaltsordnung; 
Frankrijk: Art. 226-13 Code Pénal; Italië: art. 622 Codice Penale; Nederland: art. 272(1) Wetboek van Strafrecht 
verwoordt dit anders, maar komt op hetzelfde neer; Oostenrijk: art. 9 Rechtsanwaltordnung; Spanje: art. 199 
Código Penal. Een volledig overzicht wordt gegeven in het Edward Verslag en het Fish verslag, supra noot 115. 
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plicht onderworpen zijn. In deze verhandeling zal echter enkel vanuit het oogpunt van de 

advocaat aandacht worden besteed aan deze plicht. 

 

45. In de meerderheid van de Lidstaten wordt voorzien in afwijkingsmogelijkheden.154 Deze 

vertrekken steeds vanuit het oogpunt van de advocaat, die in bepaalde omstandigheden het 

recht heeft om zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken. De cliënt kan immers, zoals reeds 

gezegd, haar advocaat niet van deze verplichting ontslaan. Opgemerkt dient te worden dat 

deze afwijkingen gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deontologisch gezien is de advocaat 

immers verplicht om alle informatie die hij in zijn professionele hoedanigheid heeft vernomen 

geheim te houden. Dit garandeert echter geen absolute bescherming tegen wettelijke 

voorzieningen, die aldus in afwijkingen op de geheimhoudingsplicht kunnen voorzien.155  

 

De afwijkingsmogelijkheden vormen zeer concrete mechanismen die aangepast zijn aan de 

werking van elk specifiek rechtsstelsel. Zo laat het Franse Hof van Cassatie doorbraak van 

de plicht toe indien de advocaat en zijn cliënt betrokken zijn bij een illegale daad156 of indien 

dit voor de advocaat noodzakelijk is om zichzelf te vrijwaren van beschuldigingen gebaseerd 

op deze beschermde briefwisseling.157 Het Belgische recht voorziet in afwijkingen in het 

geval dat de rechten van verdediging dit vereisen.158 Het Italiaanse en het Zweedse recht 

laten wettelijke uitzonderingen op de plicht toe.159  

 

Het is aldus onmogelijk om hier een samenvattend Europees mechanisme, dat rekening 

houdt met elk van de specifieke onderliggende elementen, uit te distilleren. Er kan echter 

vastgesteld worden dat ten aanzien van deze afwijkingen een algemene trend 

waarneembaar is die een steeds verdergaande relativering van de geheimhoudingsplicht 

benadrukt. Voornamelijk in de strijd tegen terrorisme, witwaspraktijken en fiscale fraude 

wordt meer en meer zwaarte toegekend aan het publieke belang van de waarheidsvinding, 

waardoor de geheimhoudingsplicht onder sterke druk wordt geplaatst.160 Dit kan van grote 

waarde zijn voor de toepassing ervan in het Europese mededingingsrecht: een discipline die 

op zoek gaat naar de economische werkelijkheid is uiteraard niet gediend met een 

beschermingsmechanisme dat toelaat mensen in te schakelen om informatie te 
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 Enkel IJsland, Liechtenstein, Oostenrijk en Spanje vertrekken van een virtueel absolute geheimhoudingsplicht: 
Edward Verslag, geüpdatet, supra noot 115, 7. 
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 Edward Verslag, supra noot 115, 16 ; Baum, supra noot 125.  
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 Cour de Cassation, chambre criminelle, 12 maart 1992, Bull. crim. No 112. 
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 Cour de Cassation, chambre criminelle, 29 mei 1989, Bull. crim. No 218. 
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 Cass., 23 december 1998, J.L.M.B. 1999, 61. 
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 Edward Verslag, geüpdatet, supra noot 115, 7-10: Italië: art. 9 Codice Deontologico Forense, 
http://www.consiglionazionaleforense.it; Zweden: Hoofdstuk 36, art. 5 §2 Rättegǻngbalken. 
160

 Edward Verslag, supra noot 115, 24-25 en Edward Verslag, geüpdatet, supra noot 115, 11. 
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versluieren161 en zal snel weinig rechtskracht willen hechten aan een dergelijke formele 

drempel. In het huidige europeesrechtelijke kader, waarin steeds meer nadruk wordt gelegd 

wordt op een economische en proactieve aanpak162, kan deze tendens aldus aangehaald 

worden om voor een inperking van het beroepsgeheim te pleiten. 

 

 

B. De bescherming van de vertrouwelijkheid 

 

46. De vergelijking van de eigenlijke bescherming van confidentialiteit in de verschillende 

Lidstaten legt verscheidene problemen bloot: het verschijnsel van de territoriale 

gebondenheid van de bescherming, de verschillen in het toepassingsgebied van de 

personele bescherming en de invloed van de civielrechtelijke uitwerking op de materiële 

bescherming.  

 

B.1  Territoriale gebondenheid van de bescherming 

 

47. De koppeling van de vertrouwelijkheid aan de hoedanigheid van een persoon leidt ertoe 

dat zij slechts toegekend wordt aan advocaten die onder het toepassingsgebied van het 

territoriale recht van een Lidstaat vallen.163 Immers, de hoedanigheid van advocaat wordt in 

een bepaalde Lidstaat afhankelijk gesteld van toegang tot een Balie en naleving van de 

daarbij horende deontologische regels. Dit zal op zijn beurt de relevante (strafrechtelijke) 

voorzieningen toepasbaar maken die een geheimhoudingsplicht opleggen. De afwezigheid 

van een algemeen geldende regel die communicatie an sich beschermt, leidt er aldus toe dat 

buitenlandse advocaten door het recht van een andere Lidstaat niet geconfronteerd worden 

met een geheimhoudingsplicht. De problemen die deze vaststelling voor het Europees recht 

teweeg brengt, worden snel duidelijk. Het verwijderen van nationale struikelblokken wordt 

hier immers niet door gestimuleerd.164  
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 Dit is volgens ex-Commissaris Monti één van de hoofdredenen om LPP niet aan bedrijfsjuristen toe te kennen: 
Lesguillons, supra noot 144, 821-822. 
162

 Zie, voor een algemene beschouwing: I. Govaere, “Modernisation of the internal market: potential clashes and 
crossroads with other policies” in M. De Vos (ed.), European Union internal market and labour law: friends or 
foes?, Antwerpen, Intersentia, 2009, 3-17. 
163

 Lesguillons, supra noot 144, 820. 
164

 Dit verschijnsel kan m.i. dienen ter rechtvaardiging van een harmonisatiemaatregel ex art. 114 VWEU: 
harmonisatie van de regels betreffende dit pijnpunt zal immers de werking van de interne markt ten goede komen 
aangezien het het vrije verkeer van de dienstverlening van advocaten ten goede zal komen. 
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B.2  Verschillen in de personele toepassing van de bescherming 

 

48. Fish neemt bij de personele toepassing Unie drie verschillende vormen van bescherming 

waar in de Lidstaten van de Europese Unie165:  

1) bescherming die enkel toegekend wordt aan onafhankelijke advocaten.166 

2) bescherming die ook bedrijfsjuristen vat, op voorwaarde dat zij gekwalificeerd zijn als 

advocaat.167  

3) toekenning van vertrouwelijkheid die losstaat van lidmaatschap van een Balie.168  

 

In de meerderheid van de Lidstaten kunnen professionele rechtsadviseurs die niet als 

advocaat optreden geen gebruik maken van een vorm van bescherming van 

vertrouwelijkheid. Het valt echter op dat steeds meer Lidstaten voorzien in een 

beschermingsmechanisme voor bedrijfsjuristen: België, Denemarken, Duitsland, Nederland, 

Polen en Portugal voorzien hierin.169 Tot op heden bestaat echter veel onzekerheid over de 

exacte inhoud en draagwijdte ervan, aangezien zich hierover nog geen vaste rechtspraak of 

administratieve praktijk heeft ontwikkeld.170 

 

49. Het Belgische stelsel vormt een merkwaardig mechanisme dat bijkomende aandacht 

verdient: terwijl vertrouwelijkheidsbescherming ten aanzien van de advocaat past in het 

traditionele beschermingssysteem en de bedrijfsjurist hiervoor dus niet in aanmerking komt, 

werd voorzien in een afzonderlijke bescherming van deze beroepscategorie. Onder 

voorwaarde van aansluiting bij het „Instituut voor Bedrijfsjuristen‟ en onderwerping en de door 

dit Instituut uitgevaardigde gedragsregels wordt advies verstrekt door een bedrijfsjurist als 

confidentieel aangemerkt.171 De toekenning van vertrouwelijkheid wordt dus losgekoppeld 

van enige discussie over de oorsprong van deze vertrouwelijkheid als een gevolg van het 

beroepsgeheim172 en biedt een vindingrijke oplossing ter bescherming van het statuut van de 

bedrijfsjurist.173 Ook het Poolse beschermingsmechanisme vertrekt van eenzelfde filosofie en 

                                    
165

 Fish Verslag, supra noot 115, 10-12. 
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 Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, 
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden. 
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 Duitsland, Malta, Nederland, Portugal, Schotland, Spanje. 
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 Finland, weliswaar beperkt tot het geval waarin de bedrijfsjurist optreedt als raadsman ter verdediging van zijn 
werkgever voor het gerecht. 
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 Gerard en Vandermeersch, supra noot 144, 267; Fish Verslag, supra noot 115: 18, 20, 28, 39 en 42. 
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 Conclusie advocaat-generaal Kokott, supra noot 47, r.o. 102. 
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 Art. 5 Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor Bedrijfsjuristen, B.S. 4 juli 2000, err., B.S. 11 
juli 2000, err., B.S. 28 augustus 2001. 
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 Zie Fish Verslag, supra noot 115, 19. 
173

 P. Marchandise, “L‟exemple de la Belgique: L‟Institut belge des Juristes D‟entreprise”, RDAI. 2001, 872. 

Hierdoor wordt wel een merkwaardig verschil gecreëerd tussen beide vormen van bescherming: art. 5 van deze 
wet beschermt immers de communicatie zelf, naar voorbeeld van het legal privilege (A. Benoit-Moury en E. 
Jacques, “Commentaire de la loi du 1er mars 2000 créant l‟Institut des juristes d‟entreprise”, J.T. 2000, 738). 
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biedt juridische adviseurs die in dienstverband zijn tewerkgesteld een gelijkaardige 

bescherming.174 

 

50. De hierboven geschetste weergave leidt tot twee vaststellingen: vooreerst valt op dat, 

niettegenstaande dat de continentale Europese Lidstaten vertrekken van eenzelfde filosofie 

over de vertrouwelijkheid als waarborg ter bescherming van de geheimhoudingsplicht van de 

advocaat, de specifieke uitwerking van het personele toepassingsveld van de 

vertrouwelijkheid in elke Lidstaat aanmerkelijke verschillen doet ontstaan tussen de 

rechtsstelsels. Dit is te wijten aan de inpassing van deze filosofie in het nationale recht van 

de Lidstaten. Deze rechtsordes vertonen immers elk een specifieke geest en specifieke 

eigenaardigheden, waardoor aan uiteenlopende noden dient te worden beantwoord.175  

 

Het Belgische en het Poolse voorbeeld tonen voorts aan dat men zich, zelfs in een 

traditioneel beschermingsmechanisme, niet dient blind te staren op de rond de hoedanigheid 

van advocaat gecreëerde confidentialiteit. Aan vertrouwelijkheid kan een extra dimensie 

worden gegeven die losgekoppeld wordt van de wettelijke geheimhoudingsplicht. Een 

dergelijke revolutionaire stap kan in het civil law echter slechts uitwerking vinden indien zij 

gesteund is op wetgeving.176 

 

B.3 Het materiële toepassingsgebied van de bescherming 

 

51. Gezien het personele karakter van de vertrouwelijkheidsbescherming wordt enkel de 

documentatie die de advocaat in handen heeft, namelijk de informatie die de cliënt hem ter 

beschikking heeft gesteld, beschermd. Het advies dat de advocaat aan zijn cliënt verleent, 

kan hier in beginsel niet van genieten.177 Wel dient opgemerkt te worden dat het recht van de 

mens op een fair proces en op privacy (art. 6 en 8 EVRM) een basisbescherming verlenen 

aan elke persoon. Dit zal later besproken worden.178 

 

Hier wordt men een groot verschil gewaar met het Angelsaksische 

beschermingsmechanisme: niet de communicatie op zich wordt beschermd, eerder de 

geheimhoudingsplicht van de advocaat wordt gevrijwaard. Dit leidt tot moeilijk verenigbare 

resultaten bij grensoverschrijdende adviesverlening. 
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 Conclusie advocaat-generaal Kokott, supra noot 47, noot 88. 
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 Edward Verslag, supra noot 115, 26. 
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 Wils, “Procedural Rights and Guarantees”, supra noot 20, 19, stelt dat deze bevinding ook geld in de EU. Hier 
wordt later op ingegaan: infra 97, Afdeling 5.3, §6. 
177

 Dit in tegenstelling tot strafrechtelijke procedures, waar wel bescherming wordt gehecht aan communicatie van 
en naar de advocaat: Edward Report, supra noot 115, 9-15. 
178

 Infra 45, Afdeling 4.2, §2. 
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§ 3. Relevantie naar de Europese bescherming toe 

 

52. Vertaling van deze elementen naar de Europese rechtstaal vormt een moeilijke oefening: 

niet alleen bestaan grote verschillen tussen de onderlinge regelingen, continentaal Europa 

voorziet voorts niet in daadwerkelijke procedures ter bewijsvinding, waardoor geen 

afzonderlijke bewijsrechtelijke regels gelden ten aanzien van bescherming van 

vertrouwelijkheid. Daarenboven bestaat er op Europees niveau geen officieel erkende 

geheimhoudingsplicht die een gelijkaardige redenering zou kunnen genieten. 

  

Er dient vastgesteld te worden dat steeds meer initiatieven merkbaar zijn die streven naar de 

erkenning van de advocaat op Europees niveau: de „Council of Bars and Law Societies of 

Europe‟ (Conseil des barreaux européens (hierna: CCBE)) vormt een Europees forum voor 

advocaten dat hiertoe een sterke invloed uitoefent.179 De „European Company Lawyers 

Association‟ (hierna: ECLA)180 geeft zelfs een specifieke stem aan de bedrijfsjurist in Europa.  

 

Het gebruik van deontologische mechanismen ter harmonisering wordt daarenboven steeds 

meer gepromoot door de Europese wetgever.181 Voornamelijk de „Code of Conduct for 

European Lawyers‟182, een set deontologische regels opgesteld door de CCBE, speelt op het 

vlak van harmonisatie van de nationale regulering van het advocatenberoep een invloedrijke 

rol: onderzoek toont aan dat een aanzienlijk aantal Lidstaten dit pakket hebben 

geïmplementeerd in hun nationale recht of hun deontologie hiermee hebben gestroomlijnd.183 

Nochtans heeft dit (nog) niet tot een uniforme regulering geleid. Dit blijft immers een 

nationale aangelegenheid. De inhoud van de „Code‟ beperkt zich voorts tot het formuleren 

van enkele ruime principes, principes die reeds in de stelsels van de Lidstaten gewaarborgd 

werden en die niet vergezeld worden van een gedetailleerde omschrijving. Dit laat de 

Lidstaten toe om deze beginselen in een aan hun stelsel aangepaste vorm te gieten, 

waardoor verregaande harmonisatie verhinderd wordt. Het beroepsgeheim wordt 

bijvoorbeeld in art. 2.3 van de „Code‟ aangekaart. Dit wordt echter niet vergezeld van enige 

inhoudelijke omschrijving, waardoor de hierboven geschetste verschillen blijven bestaan. 

Bescherming van LPP in de Lidstaten zal hier dan ook (voorlopig) niet op merkwaardige 

wijze door worden beïnvloed.  
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 De Edward en Fish Verslagen, supra noot 115, vormen hier voorbeelden van. Andere initiatieven, activiteiten, 
publicaties … van dit orgaan zijn terug te vinden op: www.ccbe.org. 
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 Meer informatie hierover is terug te vinden op www.ecla.org. 
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 Zie bijvoorbeeld Richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt, P.B. L 376/36 van 27 december 2006, Preambule, (100), (113)-(115) en 
art. 37. 
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 CCBE, 28 october 1988, zoals gewijzigd, 19 mei 2006, 
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2006_code_enpdf1_1228293527.pdf. 
183

 CCBE, “Status of the CCBE code of conduct at a national level”, 
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Status_of_the_CCBE_C1_1251875770.pdf 
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Dergelijke initiatieven zorgen aldus inderdaad voor enige sensibilisering op Europees niveau 

van de nood aan minimale harmonisatie van de regels van dit beroep, maar zijn niet van die 

aard dat zij de tussen de Lidstaten bestaande verschillen kunnen overbruggen, waardoor zij 

niet op zichzelf als basis kunnen dienen ter distillatie van enig beroepsgeheim.  

 

53. De vertaling van de civielrechtelijke vertrouwelijkheidsbescherming naar de Europese 

rechtstaal is dus niet voor de hand liggend. Het Hof houdt echter, bij het interpreteren van de 

onderliggende principes, rekening met de specifieke noodwendigheden van het 

Europeesrechtelijke klimaat.184 Dit betekent dat de mechanismen niet op absolute wijze 

dienen te worden gekopieerd. De onderliggende principes zijn immers gelijk en kunnen 

zonder enige moeilijkheid als basis worden benut. Het is dus van belang om zich niet blind te 

staren op een gebrek aan uniformiteit als argument ter verdediging van een slechts beperkte 

invulling van het beroepsgeheim. 

 

Afdeling 3.3 Specifiek geval: Denemarken 

 

54. Het Deense beschermingsmechanisme vormt een combinatie van civielrechtelijke en 

Angelsaksische elementen. Het bouwt vertrouwelijkheid uit op de geheimhoudingsplicht, 

maar sanctioneert deze niet strafrechtelijk. Daarnaast speelt er bij de uiteindelijke 

toepasbaarheid een subjectieve beoordelingsfactor mee, die het systeem onderscheidt van 

de andere beschermingsmechanismen in de Europese Unie.185 

 

Dit toont wederom de relativiteit aan van de vertrouwelijkheidsbescherming aan. 

Verschillende elementen uit de verschillende visies zijn met elkaar combineerbaar. Dit valt 

terug te koppelen aan het feit dat in beide stromingen rechtvaardiging wordt gevonden in 

gelijkaardige grondslagen, namelijk instrumentele rechtvaardiging en rechtvaardiging 

gebaseerd op de rechten van de mens. 
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 Internationale Handelsgesellschaft en Hauer, supra noot 71. 
185

 Edward Verslag, supra noot 115, 20-21. 
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Afdeling 3.4 Besluit: Bescherming op Europees niveau als vertaling van de 

gemeenschappelijke principes naar de Europese context 

 

55. Doorheen het continent bestaan aanzienlijke verschillen in 

vertrouwelijkheidsbescherming. Hoewel ten aanzien van de conceptualisering van de 

bescherming een algemene lijn kan worden getrokken tussen civil law en common law 

landen, bestaan tussen de beschermingssystemen van de civielrechtelijke landen grote 

verschillen die deze lijn op meerdere punten doorbreken. Het valt echter op dat het 

verschijnsel steeds gerechtvaardigd wordt op basis van twee benaderingen: enerzijds een 

instrumentele, anderzijds één gebaseerd op de rechten van de mens, meer bepaald de 

rechten van verdediging. De onderliggende principes zijn gelijk in elke jurisdictie. De 

dispariteiten die de eigenlijke implementering met zich mee heeft gebracht, zijn aldus te 

wijten aan de specifieke eigenaardigheden van elk nationaal rechtsstelsel. 

 

Het is essentieel om zich niet blind te staren op de specifieke regels die elk stelsel vertoont. 

Een LPP op Europees niveau dient vertaald te worden naar de Europese context. De 

specifieke functie die het uitoefent binnen het mededingingsrecht dient begrepen te worden, 

waarna een passend beschermingsniveau, gebaseerd op de principes die gedistilleerd 

worden uit de onderliggende rechtsstelsels, kan worden bepaald. Analyse dient aldus de 

perspectieven van deze visies te begrijpen om over te kunnen gaan tot een evaluatie van 

hun inpassing in het Europese recht. Dit zal hierna besproken worden. 

 

 

Hoofdstuk 4 Conceptualisering van het Legal Professional Privilege in het Europese 

Mededingingsrecht: recht van verdediging vs. instrumentalisme 

 

Afdeling 4.1 Algemeen 

 

56. Het overige deel van deze verhandeling zal het personele toepassingsveld van de 

Europese vertrouwelijkheidsbescherming kritisch evalueren. Alvorens er geconcentreerd kan 

worden op concrete legaliteit- en opportuniteitsoverwegingen die bij het gemaakte 

onderscheid vragen oproepen, dient een fundamenteler onderzoek gevoerd te worden naar 

de conceptualisering door de Hoven van de in het vorige hoofdstuk gedistilleerde 

grondslagen. Deze zijn tweevoudig: bescherming als vrijwaring van de rechten van 
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verdediging en op basis van instrumentele overwegingen. Dit hoofdstuk zal onderzoeken in 

welke mate de Hoven aan deze overwegingen gehoor hebben gegeven. 

 

Analyse van de bescherming duidt erop dat de Hoven zich inderdaad hebben laten 

inspireren door deze principes: bij de conceptualisering van het beroepsgeheim wordt 

vertrokken van de visie dat deze rechtsfiguur dient als noodzakelijke garantie ter vrijwaring 

van de rechten van verdediging.186 Enige instrumentele overweging wordt in acht 

genomen,187 maar neemt geen doorslaggevende positie in. Dit hoofdstuk zal aldus twee 

onderwerpen behandelen: vooreerst wordt onderzocht in welke mate het Europese LPP 

daadwerkelijk de rechten van verdediging van de cliënt vrijwaart. Daarna zal bekeken 

worden in welke mate enige instrumentele overweging het personele onderscheid in deze 

bescherming onder druk zet. 

 

 

Afdeling 4.2 Conceptualisering als vrijwaring van de rechten van verdediging 

 

§ 1. Inleiding: bescherming van vertrouwelijkheid als recht van verdediging 

 

57. LPP is in het Europees mededingingsrecht ingevoerd ter vrijwaring van de rechten van 

verdediging van de cliënt.188 De garantie van deze rechten geldt immers als een 

grondbeginsel dat dient gerespecteerd te worden in elke procedure die tot het opleggen van 

sancties kan leiden.189 De essentiële vraag die dus gesteld dient te worden is of de concrete 

uitwerking van het LPP daadwerkelijk deze rechten van verdediging volledig vrijwaart. Er 

dient aldus onderzocht te worden welke eisen gesteld worden om een bevredigende 

bescherming te garanderen.  

 

Aangezien aldus een fundamenteel recht wordt beschermd, dienen de constitutionele 

tradities en internationale verplichtingen die de Lidstaten met elkaar gemeen hebben als 

leidraad te worden gebruikt. Hieruit kan vervolgens een beoordelingskader worden afgeleid. 
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Het EVRM staat bij de creatie van dit kader centraal, aangezien zij immers de 

gemeenschappelijke elementen van de Europese Lidstaten weerspiegelt.190  

 

58. Voornamelijk art. 6 van dit verdrag, dat het recht op een eerlijk proces garandeert, springt 

hierbij in het oog. Ook het recht op privacy, vervat in art. 8 EVRM, en het recht op vrije 

meningsuiting ex art. 10 EVRM houden een zeker recht op vertrouwelijkheid in. Deze 

waarborg dient echter genuanceerd te worden: het doel van de ontwikkelde bescherming 

van vertrouwelijkheid is immers het waarborgen van de rechten van verdediging. Dit 

betekent dat de bescherming afgeleid uit de artikelen 8 en 10 EVRM dient te worden 

beoordeeld in functie van de daadwerkelijke bescherming van de rechten van verdediging 

van de beschuldigde en niet als zelfstandig doel.191 Een korte analyse van de artikelen 8 en 

10 EVRM zal dus van deze gedachtegang vertrekken. 

 

Oppervlakkige kennisname van art. 6 EVRM leidt al snel tot het besluit dat hierin niet op 

expliciete wijze een vertrouwelijkheidsbescherming is vervat. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) heeft dit hier echter uit afgeleid. Aangezien de 

Hoven bij het uitputten van het EVRM als inspiratiebron met deze rechtspraak rekening 

houden,192 kan een onderzoek van de visie van het EHRM ons in staat stellen om de 

oplossing van de Hoven te evalueren. Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat de 

EU (nog193) geen lid is van het EVRM en dat er voorlopig geen directe hiërarchische 

verhouding is tussen de Europese Hoven en het EHRM.194 Onderzoek van de jurisprudentie 

van de instanties toont echter aan dat er een wederzijds respect heerst, dat zij elkaar kunnen 

beïnvloeden in hun beslissingen en dat zij conflicten in hun beoordelingen uit de weg 

gaan.195 De voorziene toetreding zal hierin verandering brengen, waardoor de situatie 

alleszins van meer rechtszekerheid zal worden voorzien en de Hoven wel degelijk deze 

rechten, zoals geïnterpreteerd door het EHRM, dient te eerbiedigen. Ook als anticipatie op 

de toetreding van de EU tot het EVRM heeft deze evaluatie dus nut. 
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§ 2. Vertrouwelijkheidsbescherming in het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens 

 

A. Toepasselijkheid van het EVRM op ondernemingen 

 

59. Een eerste punt dat onderzoek verdient is de vraag naar de toepasselijkheid van het 

EVRM op ondernemingen.196 Het EVRM werd immers hoofdzakelijk opgesteld met het doel 

om natuurlijke personen te beschermen tegen al te vergaande bevoegdheden van een 

staat.197 Niettegenstaande deze achterliggende gedachte kan art. 1 EVRM, dat de 

bescherming verzekert van “een ieder” die onderworpen is aan de rechtsmacht van een 

Lidstaat, aldus zodanig geïnterpreteerd worden dat ook aan ondernemingen met 

rechtspersoonlijkheid, zijnde dus door het recht erkende zelfstandige entiteiten, een 

bescherming wordt geboden.198 

  

Nochtans komt een dergelijke interpretatie niet overeen met de teleologische ingesteldheid 

van het EHRM, die individuele waardigheid en democratie tracht te waarborgen.199 Duidelijk 

is alleszins dat het EVRM in zijn totaliteit niet even toepasbaar is op ondernemingen als op 

natuurlijke personen. Anderzijds houdt een waarborg van de commerciële vrijheid van deze 

natuurlijke personen noodzakelijkerwijze een bescherming van ondernemingen in.200 

 

Dit werd bevestigd door het EHRM: In Niemitz201 vond dit Hof geen reden om professionele 

of zakelijke activiteiten uit het toepassingsgebied van art. 8 EVRM te sluiten, aangezien het 

recht op privacy ook het recht omvat om relaties met anderen aan te gaan. Een aanzienlijk 

gedeelte van deze relaties gaan mensen mensen aan in hun professionele hoedanigheid. 

Hierdoor beschermt art. 8 EVRM aldus ook een bedrijfsvestiging van ongeoorloofde 

inbreuken op privacy.202 Ook ten aanzien van art. 10 EVRM kan een gelijkaardige redenering 

gevonden worden: informatie met een commercieel karakter verdient gelijkaardige 

bescherming, aangezien zij aanzienlijk de vrijheid van ondernemen stimuleert. 203  
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Het besluit is dus dat het EHRM een functionele benadering hanteert die ook rechtspersonen 

onder de bescherming van het EVRM kan brengen indien dit nodig is om de beschermde 

vrijheden op volwaardige manier te kunnen garanderen.204 Dit leidt er tegelijkertijd echter toe 

dat hen een minder verregaande bescherming wordt toegekend.205 Deze bevindingen 

kunnen doorgetrokken worden naar een eventuele LPP bescherming.206 De vraag die aldus 

nu aandacht vereist is die in welke mate vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door het 

EVRM. 

 

B. Art. 6 EVRM: vertrouwelijkheid gewaarborgd door het recht op een eerlijk proces 

 

60. De administratieve procedure die door de Commissie gevoerd wordt bij de handhaving 

van het mededingingsrecht valt binnen het toepassingsveld van dit artikel. Het kan dus in het 

licht van deze bevindingen worden beoordeeld.207 De vraag naar het al dan niet 

strafrechtelijke karakter van dergelijke procedures is voorlopig onbeantwoord.208 Hieronder 

zal blijken dat een antwoord op deze vraag, niettegenstaande dat zij bepalend is voor de 

graad van bescherming die door dit artikel wordt gewaarborgd, niet doorslaggevend is voor 

het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek. 

 

61. Gippini-Fournier stelt dat een LPP die de rechten van verdediging vrijwaart aan twee 

voorwaarden moet voldoen, die beiden in art. 6 EVRM zijn vervat: zij moet het recht op 

effectieve vertegenwoordiging beschermen en in een voorbehoud van zelfbeschuldiging 

voorzien, zijnde het recht om niet tegen zichzelf te moeten getuigen.209 

 

B.1 Het recht op effectieve vertegenwoordiging 

 

62. Art. 6(3)(c) EVRM voorziet dat “een ieder tegen wie een vervolging wordt ingesteld” het 

recht heeft om “zichzelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman 

naar eigen keuze (…).” Niettegenstaande dat hierin niet expliciet de bescherming van 
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vertrouwelijkheid wordt vermeld, heeft het EHRM dit hieruit afgeleid. In S t. Zwitserland werd 

gesteld dat een beschuldigde zijn recht om ongestoord met zijn advocaat te kunnen 

communiceren deel uitmaakt van de basisvereisten van een eerlijk proces in een 

democratische maatschappij en aldus vervat ligt in dit artikel.210 Nadruk wordt echter gelegd 

op recht dat de „beschuldigde‟ ter beschikking staat. Art. 6(3) wijst dus op het recht op 

bijstand van een advocaat in het kader van een voorbereiding van zijn verdediging in de 

context van een strafrechtelijke vervolging.211  

 

63. Dit sluit echter enige bescherming in civiele procesvoering of vóór de eigenlijke 

procesvoering niet uit: ex art. 6(1) EVRM personen gedurende „pre-trial proceedings‟ of 

gedurende een onderzoek door politiële instanties genieten van een recht op bijstand.212 

Golder t. Verenigd Koninkrijk213 en Campbell t. Verenigd Koninkrijk214 bevestigen uiteindelijk 

op algemene wijze het recht op LPP; dit op basis van het recht op effectieve toegang tot het 

gerecht: dit recht is immers inherent in art. 6(1) EVRM vervat.215 Het recht op effectieve 

toegang tot het gerecht houdt in dat vertrouwelijke briefwisseling tussen een gevangene en 

zijn advocaat beschermd is: “it is clearly in the general interest that any person who wishes 

to consult a lawyer should be free to do so under conditions which favour full and uninhibited 

discussion. It is for this reason that the lawyer-client relationship is, in principle, privileged”.216 

 

De exacte draagwijdte van dit LPP is echter verre van duidelijk. Het staat alleszins vast dat 

art. 6(1) EVRM geen automatisch recht inhoudt en dat dus niet alle aspecten van een niet-

strafrechtelijke procesvoering van deze bescherming zullen kunnen genieten.217 De 

specifieke context van elke situatie zal de inroepbaarheid van het recht op bijstand 

beïnvloeden en aldus ook het lot van de ermee gepaard gaande bescherming van 

vertrouwelijkheid bepalen.218 In Labita t. Italië werd geoordeeld dat, niettegenstaande dat een 

inbreuk op art. 8 EVRM werd vastgesteld wegens inmenging in de briefwisseling van een 

cliënt met zijn advocaat, art. 6 hierdoor niet geschonden werd, aangezien niet aangetoond 

was in welke mate zijn rechten van verdediging hierdoor onder druk kwamen te staan.219 Ook 
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Foxley t. Verenigd Koninkrijk komt tot eenzelfde besluit.220 Van een automatische 

bescherming is duidelijk geen sprake. 

 

64. Er kan geconcludeerd worden dat het recht op bijstand dient ter vrijwaring van de rechten 

van verdediging en wordt erkend indien het nodig is om deze te kunnen garanderen. Dit 

betekent dat dit recht slechts inroepbaar is wanneer de cliënt zijn rechten van verdediging 

onder druk staan. Dit zal tot automatische erkenning leiden wanneer een strafrechtelijke 

procedure tegen de beschuldigde is ingeleid. In het geval dat vrijwaring van de rechten van 

verdediging van deze beschuldigde vereist dat bescherming in een andere context vereist is, 

zal deze inroepbaar zijn. Dit is echter geen automatisme. De eigenlijke inroepbaarheid zal 

afhankelijk worden gesteld van een evaluatie van de relevante context.221  

 

Aangezien vertrouwelijkheid als gepaard gaand met dit recht wordt opgevat, leidt dit tot 

eenzelfde besluit. Indien geen recht op bijstand kan worden ingeroepen, bestaat er immers 

geen recht op vertrouwelijkheid. Indien bijstand wordt vereist, dient alle briefwisseling tussen 

de cliënt en zijn raadsman, ter vrijwaring van dit recht, als vertrouwelijk te worden 

aangemerkt.222 De inroepbaarheid van de bescherming hangt dus af van een algemene 

evaluatie van de garanties van een eerlijk proces die in een specifieke context dienen te 

worden geboden. Voorts kunnen proportionele beperkingen hierop worden toegelaten, indien 

zij gerechtvaardigd worden door een rechtmatig motief.223 

 

B.2 Het voorbehoud van zelfbeschuldiging 

 

65. Het EHRM heeft bevestigd dat artikel 6 EVRM een recht inhoudt voor de beschuldigde 

om niet tegen zichzelf te moeten getuigen, een recht op stilzwijgen indien anders informatie 

zou dienen gecommuniceerd te worden die bezwarend zou zijn voor de beschuldigde.224  

 

66. Deze vaststelling, gecombineerd met het recht op bijstand van een advocaat, leidt ertoe 

dat een vorm van LPP erkend dient te worden: het is immers de taak van deze advocaat om 

alle feitelijkheden van een situatie te kennen, om hieruit de beste verdedigingsstrategie te 

kunnen afleiden. Indien aldus de kennis die een advocaat ter beschikking staat in handen 

zou kunnen vallen van de onderzoeksinstanties, wordt zo dit recht tegen zelfbeschuldiging 
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omzeild of wordt de cliënt gestimuleerd om niet alle informatie kenbaar te maken. Hierdoor 

zou zijn advocaat niet optimaal zijn taak kunnen uitoefenen en zou het recht op bijstand van 

de advocaat niet in zijn volledigheid worden gewaarborgd.225  

 

B.3 Besluit 

 

67. Om de rechten van verdediging van de cliënt, gewaarborgd door onder andere de 

besproken rechten, veilig te kunnen stellen, is er nood aan een vorm van erkenning van LPP. 

Deze noodzaak beperkt zich echter tot de bescherming van deze rechten van verdediging, 

waardoor erkenning van LPP slechts essentieel is in de context waarin de cliënt als 

beschuldigde het voorwerp uitmaakt van een onderzoek ter bevestiging van deze 

beschuldigingen. Zeker ten aanzien van niet-strafrechtelijke procedures kan niet tot een 

automatische toekenning van LPP worden besloten. 

 

 

C. Art. 8 EVRM en de bescherming van vertrouwelijkheid 

 

68. Ook art. 8 EVRM houdt een vorm van automatische bescherming van vertrouwelijkheid 

in: het is immers de persoonlijke integriteit die op de helling kan staan indien bepaalde 

informatie ter kennis wordt gebracht van de buitenwereld. 226 Kopp t. Zwitserland besluit dat 

vertrouwelijkheid door dit artikel dient te worden gegarandeerd wanneer zij wordt gekoppeld 

aan het werk van een advocaat die zijn taak uitvoert onder instructie van een partij in de 

procesvoering. Het onderscheppen van telefonische communicatie tussen beide houdt een 

schending in van het recht op respect voor zijn privé-leven.227 Dit werd meermaals 

bevestigd.228 

 

69. Hierboven werd echter reeds benadrukt dat LPP-bescherming een andere functie heeft: 

vrees voor enige schending van de persoonlijke integriteit of gelijkaardige 

schaamtewekkende overwegingen kunnen in deze context niet in acht worden genomen. 

Centraal staat immers de vrijwaring van de rechten van verdediging van de cliënt. Hier faalt 

art. 8 als een solide grondslag voor LPP: het doel van LPP is immers niet de geheimhouding 

op zich, zoals dit bij art. 8 EVRM het geval is. Het gaat eerder om een mogelijkheid tot het 
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selecteren van al dan niet schadelijke informatie om de zaak van de cliënt optimaal te 

kunnen verdedigen. Verplichte afgifte van bewijs houdt immers in dat tot een zekere graad 

de waarheidsvinding primeert op de bescherming van de persoonlijke sfeer van de 

beschuldigde.229 

  

Daarnaast houden veel van de door artikel 8 EVRM beschermde waarden belangen in die 

voornamelijk gericht zijn op de integriteit van een natuurlijke persoon.230 Zeker gezien de 

economische functie van het mededingingsrecht en de rationalisering als recht van 

verdediging kan dus de bescherming van privacy niet als doel op zich voor bescherming van 

ondernemingen dienen. De redenering van het EHRM in Labita t. Italië ondersteunt dit 

besluit: schending van art. 8 EVRM leidt niet automatisch tot een schending van art. 6 

EVRM: er dient aangetoond te worden waarom de rechten van verdediging door een privacy-

inbreuk worden geschonden.231 

 

D. Art. 10 EVRM en de bescherming van vertrouwelijkheid 

 

70. Ook art. 10 EVRM garandeert een bescherming van vertrouwelijkheid: de „speciale 

status‟ van de advocaat maakt het noodzakelijk dat hij niet in zijn recht op vrije meningsuiting 

mag worden geschaad. Dit is echter geen absoluut recht en kan aldus worden beperkt indien 

een balancering van de verschillende op het spel staande belangen hiertoe stimuleert.232 

 

71. De bemerking die hierboven bij art. 8 EVRM werd gemaakt, geldt hier ook. Bescherming 

van LPP noodzaakt differentiëring en dient te worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de 

rechten van verdediging. De vrije meningsuiting van de advocaat draagt immers niet bij tot 

de bescherming van een eerlijk proces van zijn cliënt, aangezien de communicatie zelf wordt 

beschermd in het Europese mededingingsrecht. 

 

§ 3. Evaluatie: vrijwaart de Europese vertrouwelijkheidsbescherming daadwerkelijk de 

rechten van verdediging? 

 

72. Het EHRM hecht een hoge graad van bescherming aan vertrouwelijkheid.233 De concrete 

invulling en toepasselijkheid ervan varieert echter naargelang de functie die zij vervult in 

verschillende contexten. In het licht van het in deze context relevante art. 6 EVRM kan 
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besloten worden dat de bescherming in het Europese mededingingsrecht, gebaseerd op de 

rechten van verdediging, voldoet aan deze voorwaarden: het ontstaan van de bescherming 

wordt immers gekoppeld aan de administratieve procedure gevoerd door de Commissie.234 

De bescherming neemt aldus de vorm aan van een soort „litigation privilege‟.235 Deze, eerder 

restrictieve, benadering is, in tegenstelling tot wat wordt beweerd,236 niet strijdig met art. 6 

EVRM. 

 

73. Het valt echter op dat de formele benadering ten aanzien van het personele 

toepassingsveld van de bescherming geen erkenning geniet door het EHRM, die eerder 

vertrek vanuit een functionele visie237: de „speciale status‟ van de advocaat, waardoor 

bescherming van LPP noodzakelijk wordt ter vrijwaring van de artikelen 6, 8 en 10 EVRM, 

wordt nergens afhankelijk gesteld van lidmaatschap van een Balie: “neither the Convention 

nor the Rules of Procedure of the European Commission of Human Rights at the material 

time required the representatives of applicants to be practising lawyers.”238 Hierin verschilt 

het EHRM van mening met de Hoven.  

 

Er kan echter in de rechtspraak van het EHRM nergens een expliciete verwijzing naar de 

erkenning van een vorm van vertrouwelijkheid voor bedrijfsinterne communicatie worden 

gevonden.239 Duidelijk is alleszins dat er een speelruimte bestaat binnen de door het EHRM 

ontwikkelde rechtsbescherming. Analyse van de redenering van de Europese instanties 

schrijft hen bij het komen tot de betwiste bescherming motieven toe gebaseerd op 

uniformiteit en rechtszekerheid.240 Onderzoek van deze motieven zal later volgen, in het 

hoofdstuk betreffende de opportuniteitsbeoordeling. Er kan echter gesteld worden dat de 

vrijwaring van de rechten van verdediging niet op disproportionele wijze in gevaar wordt 

gebracht241: terwijl de advocaat als voornaamste taak heeft om een cliënt bij te staan bij haar 

verdediging in rechte, bestaat de rol van de loutere bedrijfsjurist er voornamelijk in om een 

adviserende functie uit te oefenen.242 Niettegenstaande dat hier weinig rekening wordt 
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gehouden met de bedrijfsjuristen die als advocaat hun werkgever in rechte kunnen 

vertegenwoordigen, bestaat er alleszins een ruim genoeg aanbod ter beschikking van de 

ondernemingen om via een advocaat hun rechten van verdediging te vrijwaren.243 Voorts 

verwijst advocaat-generaal Kokott terecht naar Meftah en anderen t. Frankrijk244, waarin 

werd geoordeeld dat er geen sprake is van een schending van een fundamenteel recht in het 

geval dat niet op alle advocaten ter vertegenwoordiging voor elke binnenlandse rechter een 

beroep kon worden gedaan.245 Dit alles kan als voldoende worden beschouwd om aan de 

voorwaarden ex art. 6 EVRM te voldoen. 

 

74. Het voorbehoud van zelfbeschuldiging wordt door het Hof echter nauw opgevat: terwijl de 

onderneming inderdaad niet zichzelf dient te beschuldigen, zal zij nog steeds alle informatie 

en documentatie in haar handen op vraag van de Commissie moeten overhandigen. 

Aangezien vertrouwelijkheid echter gehecht wordt aan de documentatie zelf, zal dit in de 

context van deze verhandeling weinig veranderen aan de hier besproken rechtssituatie. 

 

Afdeling 4.3 Instrumentele conceptualisering van de bescherming 

 

§ 1. Instrumentele visie op het beroepsgeheim: Chilling Effect Theory 

 

75. De instrumentele visie op het LPP werd voornamelijk in het common law lange tijd als 

vanzelfsprekend aanzien en sterk gepropageerd246 en zal, aangezien zij in deze 

rechtscultuur het sterkst is ingeworteld, vanuit dit perspectief worden behandeld. 

 

76. Bescherming van vertrouwelijkheid wordt gestimuleerd omdat het wordt noodzakelijk 

geacht om een goede relatie tussen de advocaat en zijn cliënt te bewerkstelligen.247 De cliënt 

zal enkel bij een advocaat te rade gaan, of minstens slechts alle relevante informatie met 

hem communiceren, indien hij zeker is dat dit achteraf niet tegen hem zal kunnen worden 

gebruikt.248 De advocaat heeft dus nood aan deze bescherming omdat hij anders zijn taak 
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niet naar behoren zal kunnen uitoefenen: “(…) attorney-client confidentiality is the foundation 

of orderly and effective adversarial justice.”249  

 

Deze benadering vertrekt van de gedachte dat de advocaat (of rechtsadviseur) het doel heeft 

om zijn cliënt op een zo onafhankelijk en objectief mogelijke wijze te adviseren, waardoor de 

cliënt zal worden aangespoord om zich wetsconform te gedragen.250 Zonder 

vertrouwelijkheid zou een „chilling effect‟251 plaatsvinden: vrees voor onthulling van de 

kostbare informatie zal de cliënt afschrikken om zijn advocaat (op volwaardige wijze) te 

raadplegen. Hierdoor krijgt deze de kans niet om aangepast advies te verschaffen en kan hij 

aldus de cliënt niet op doeltreffende wijze stimuleren om zich legaal te gedragen. Dit alles 

werd bevestigd door het Supreme Court van de Verenigde Staten in de invloedrijke zaak 

Upjohn, dat LPP-bescherming toekende aan bedrijfsjuridisch advies.252 

 

Belangrijk is dat deze theorie gelooft in een bijdrage tot een algemeen belang dat ten goede 

komt van de gehele maatschappij. 253 De achterliggende evaluatie focust zich dus op een 

afweging van de baten die LPP voor de maatschappij met zich meebrengt tegen de kosten 

die geleden worden omwille van de hinder van de waarheidsvinding die LPP met zich 

meebrengt.254 Individuele belangen kunnen niet dienen ter rechtvaardiging van deze visie. 

Het invoeren van LPP bespaart de advocaten immers immense psychologische kosten ten 

aanzien van ethische beslissingen omtrent het al dan niet vrijgeven van gevoelige 

informatie.255 Dergelijke vaststellingen plaatsen de advocaat weliswaar in een gunstige 

positie, maar mogen niet meespelen in de beoordeling van de maatschappelijke waarde van 

LPP. Het verkondigde algemene belang houdt in dat door de goede relatie die tussen de 

advocaat en de cliënt tot stand komt de rechtszoekende zal aangespoord worden om zich 

wetsconform te gedragen. 

 

77. Hieronder zal aangetoond worden dat, niettegenstaande dat deze theorie erg 

vanzelfsprekend en aantrekkelijk lijkt, veel elementen ervan omringd zijn door sterke 

onzekerheid. Eerst zal dit op algemene wijze ten aanzien van de advocaat worden gedaan. 
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Daarna zal dit enige overweging behandelen die hieruit een nood aan uitbreiding van het 

personele toepassingsveld van het Europese LPP. 

 

§ 2. Evaluatie van de Chilling Effect Theory 

 

A. Uitgangspunt: de illusie van de alwetende advocaat 

 

78. Een eerste probleem dat zich voordoet is dat deze visie vertrekt van een erg delicaat 

uitgangspunt: er wordt noodzakelijkerwijze vertrokken van de veronderstelling van de 

alwetende en orthodoxe advocaat, die op correcte en ethisch verantwoorde wijze zijn cliënt 

zal adviseren om de wet te gehoorzamen. Terwijl dit ethische element betwijfeld maar 

moeilijk aangetoond kan worden, is alleszins duidelijk dat een alwetende advocaat, die over 

volledige informatie betreffende een zaak beschikt, niet bestaat. In de realiteit zal deze 

steeds geconfronteerd worden met een beperkte bron aan informatie, die hem hindert in zijn 

manoeuvreerruimte en aldus ook de mogelijkheid tot het verschaffen van volwaardig advies 

aanmerkelijk zal inperken.256 Het effect van deze theorie is aldus moeilijk meetbaar. De 

beweerde voordelen zijn eerder speculatief en indirect en worden al te gemakkelijk als 

vanzelfsprekend aangenomen.257 

  

B. De ontwikkeling van een optimale relatie tussen de advocaat en zijn cliënt 

 

79. Daarenboven kan, zelfs indien vertrokken wordt van de idee van de alwetende advocaat, 

betwijfeld worden of de invloed op de goede relatie tussen advocaat en cliënt wel degelijk zo 

verregaand is. Twee stellingen verdienen nadere aandacht: vooreerst de stelling dat indien 

LPP afwezig of beperkt zou zijn, de cliënt aanzienlijk minder een advocaat zou raadplegen; 

daarnaast de stelling dat indien LPP afwezig of beperkt zou zijn, de cliënt veel minder 

informatie zou prijsgeven.258 

 

B.1 Vertrouwelijkheid ter bewerkstelliging van een relatie tussen de advocaat 

en zijn cliënt 

 

80. De eerste stelling kan op eenvoudige wijze worden ontkracht: de relatie tussen de 

advocaat en zijn cliënt neemt immers een belangrijke positie in die niet uitgebouwd is rond 

de vertrouwelijkheidsbescherming. Als tussenpersoon tussen de rechter en de leek heeft zij 
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een vertegenwoordigende en vertalende functie, die haar essentieel maakt in het 

procesverloop. Ook haar adviserende hoedanigheid is niet op absolute wijze verbonden aan 

het lot van vertrouwelijkheid, aangezien de cliënt die geconfronteerd wordt met complexe 

zaken die een oplossing vergen niet anders kan dan raad vragen aan een juridisch 

adviseur.259  

 

De advocaat biedt diensten aan op de markt die niet substitueerbaar zijn door diensten 

verschaft door andere beroepscategorieën. Sterke vraagtekens worden aldus geplaatst bij 

de zogenaamde essentiële voorwaarde van vertrouwelijkheid voor het goed functioneren van 

deze relatie. Bij het beslissen tot het al dan niet raadplegen van een advocaat, zal het 

individu vanuit zijn eigen belang een afweging maken van al de op het spel staande 

waarden, die niet allen omhuld zijn door de vrees om discrete informatie prijs te geven.260 

 

B.2 Vertrouwelijkheid als noodzakelijk element van een volwaardige 

uitwisseling van informatie 

 

81. De tweede stelling bevat een sterkere grond van waarheid. Het is inderdaad denkbaar 

dat de cliënt bij de wetenschap dat informatie tegen hem gebruikt zal kunnen worden 

voorzichtigheid aan de dag zal leggen bij het weergeven van een situatie.261 Dit veronderstelt 

echter dat deze steeds kan inschatten wat voordelig is voor hem en wat niet. Dit blijkt echter 

niet steeds het geval te zijn.262 De cliënt is immers geen rationeel wezen dat perfect weet 

hoe deze informatie in zijn voordeel kan worden vertaald naar de rechtstaal. Hier speelt de 

advocaat, die een juridisch inzicht bezit waaraan een leek niet kan tippen, namelijk een 

essentiële rol.  

 

82. Een tweede veronderstelling bij deze hypothese is dat er vertrokken wordt van een cliënt 

die op de hoogte is van de concrete werking van de bescherming die LPP biedt, waardoor 

deze bij een verdwijning of een inperking van LPP zal gewaar worden en hierdoor zijn 

gedrag zal aanpassen. Empirische studies kunnen deze beweringen echter niet op 

overtuigende wijze ondersteunen.263 Terwijl verschillende meningen geuit worden over de 

vraag of, wanneer de cliënten erop worden gewezen worden dat bepaalde informatie niet 

vertrouwelijk is, zij inderdaad weigerachtig zouden staan tegenover het prijsgeven van 
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gevoelige informatie, bestaat er eensgezindheid over het feit dat de beroepsbeoefenaars hun 

cliënteel niet op behoorlijke wijze inlichten over de draagwijdte van het beroepsgeheim in 

uiteindelijke procesvoering.264  

 

Het gedrag van de cliënt kan dus eventueel aangepast worden indien hij op de hoogte zou 

zijn van de concrete werking van LPP, blijkt dit aldus een louter hypothetische situatie, 

aangezien de cliënt absoluut niet beseft wat LPP concreet inhoudt. De instrumentele waarde 

vindt dus deels haar oorsprong in het verschil dat bestaat tussen de verwachtingen van de 

cliënt en de eigenlijke werking van de bescherming van vertrouwelijkheid, doordat de cliënt 

niet op behoorlijke wijze hierover wordt geïnformeerd.265 Het geloof dat bestaat in de 

vertrouwelijkheid is voornamelijk gebaseerd op de algemene retorische taal die uit 

deontologische regels voortvloeit en niet uit de eigenlijke bescherming voorzien in de wet.266 

Het belang dat eraan gehecht wordt is dus zwaar overschat.267  

 

83. Hiertegenover staat dat de waarde van de advocaat van die aard is dat zij haar band met 

de vertrouwelijkheidsbescherming overstijgt. Cliënten zullen bij vragen over complexe 

situaties moeilijk anders kunnen dan het vrijgeven van de relevante informatie, aangezien zij 

nood hebben aan een behoorlijke oplossing.268  

 

Terwijl aldus een grond van waarheid in deze stelling zit, is het moeilijk om haar aan de 

realiteit te toetsen. Wat tegen deze achtergrond alleszins opvalt, is dat de Hoven bij hun 

concrete uitwerking rekening hebben gehouden met rechtszekerheidsvereisten. Dit is een 

afweging die, gezien de grote onzekerheid die heerst rond deze benadering op de LPP 

bescherming, zeker en vast ondersteund kan worden. 

 

C. De bijdrage tot het algemeen maatschappelijk belang: stimulering tot wettig 

gedrag 

 

84. Vertrekkende van de veronderstelling dat een goede relatie tussen advocaat en cliënt 

wordt gestimuleerd, zou de bescherming aldus bijdragen tot het algemeen maatschappelijk 

belang. De mensheid zal zich immers op basis van dit advies naar de toekomst toe beter 

gedragen. Dit betekent logischerwijze dat bescherming van advies over reeds verrichte 

gedragingen overbodig wordt, aangezien dit gedrag toch niet zal kunnen worden 
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aangepast.269 Het belang van zorgeloze communicatie met een advocaat over dergelijke 

gedragingen staat echter onomstootbaar vast.270 Vanuit een zuiver instrumentele visie valt dit 

echter niet te rechtvaardigen. Duidelijk wordt aldus dat een balancering van verschillende 

belangen noodzakelijk wordt. 

 

85. De overweging speelt aldus enkel ten aanzien van toekomstig gedrag een rol. Hier speelt 

vooreerst het hierboven besproken probleem dat de veronderstelling gebaseerd is op een 

illusie: de alwetende advocaat die de cliënt in goede, perfect afgebakende, banen zal leiden, 

bestaat niet. Daarnaast zou, gezien het vooropgestelde doel van wetsconform gedrag, enkel 

die informatie beschermd moeten worden die daadwerkelijk ertoe leidt dat de cliënt haar 

gedrag wettig is. Bescherming zou dan worden verleend van zodra de cliënt bij een advocaat 

te rade gaat met de intentie om in overeenstemming met het verkregen advies te handelen. 

Dit stimuleert hen om daadwerkelijk deze raad te volgen: indien alsnog illegaal gedrag 

aangetoond wordt, zal bescherming niet ingeroepen kunnen worden, omdat ofwel de cliënt 

moedwillig het advies naast zich heeft neergelegd, of omdat de advocaat zijn taak niet naar 

behoren heeft uitgeoefend. Terwijl het duidelijk is dat een dergelijke constructie niet in het 

belang van de partijen speelt, is dit de constructie die daadwerkelijk toekomstige wettig 

gedrag en sociale welvaart zal stimuleren. LPP is niet op deze wijze geconstrueerd en wordt 

blijkbaar sterk uitgebalanceerd tegen andere op het spel staande belangen.271 

 

Ook empirisch onderzoek van dergelijke stellingen ontbreekt, waardoor de promotors van het 

sociale welzijn voor de maatschappij niet kunnen aantonen dat dit zo is. Zij baseren hun 

argument op het feit dat de enige „kost‟ die LPP met zich meebrengt ontstaat doordat het 

informatie beschermt die toch nooit de gerechtshoven zou hebben bereikt, aangezien de 

cliënt deze informatie slechts zou meedelen indien zij van de bescherming van LPP kon 

genieten.272 Van een echte kost zou hierdoor aldus geen sprake kunnen zijn. Hier wordt 

echter wederom uit het oog verloren dat de leek niet op dergelijke rationele wijze de 

relevante informatie kan beoordelen als positief of negatief voor zijn zaak. Door invoering 

van enig privilege kan de advocaat hiertoe helpen en perfect de informatie filteren om een zo 

voordelig mogelijk gegevenspakket samen te stellen voor de cliënt zonder dat het gerecht 
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nadelige informatie ter kennis zal komen.273 De kosten door verhindering van de 

waarheidsvinding worden snel duidelijk.274  

 

86. Daarenboven kan de vraag gesteld worden of de bevordering van de relatie tussen de 

advocaat en de cliënt wel degelijk voordelig is voor het maatschappelijk belang.275 Zoals 

hierboven werd aangetoond, is het onwaarschijnlijk dat de relatie tussen beide partijen op 

merkwaardige wijze zal veranderen en dat de cliënt hierdoor niet méér gestimuleerd zal 

worden tot wetsconform gedrag. Thornburg stelt zelfs dat de sociale kosten die privilege met 

zich meebrengt torenhoog zijn en dat de voordelen van rechtsadvies van die aard zijn dat zij 

niet afhankelijk zijn van enig LPP. Het invoeren van vertrouwelijkheid speelt immers 

voornamelijk in het voordeel van de mensen die zich geen zorgen dienen te maken over de 

kostenafweging die ermee gepaard gaat. De modale rechtszoeker zal zich daarentegen erg 

benadeeld zien door haar onmogelijkheid om een dergelijke investering te maken. Kosten 

dienen immers gemaakt te worden om de verborgen informatie van de opponent te 

achterhalen, om de eigen discrete informatie te verbergen en om LPP van betwiste 

documenten aan te vechten.276  

 

De baten voor de maatschappij ogen dus beperkt, aangezien enkel de grote ondernemingen 

daadwerkelijk de vruchten zullen kunnen plukken. Het zijn echter net deze rechtssubjecten 

die de relevante markt kunnen manipuleren en hierdoor concurrentie kunnen doen 

verdwijnen, net deze rechtssubjecten die hoofdzakelijk beoogd worden door de artikelen 101 

en 102 VWEU. Een eventuele uitgedrukte vrees voor kennisname door de Europese 

instanties is ongegrond en kan beantwoord worden zonder nood aan enige instrumentele 

grondslag: de bescherming uitgebouwd rond de rechten van verdediging voorziet immers 

reeds in een dergelijke bescherming. 

 

D. Het toepassingsveld van LPP: uitsluiting van andere beroepen waaraan een 

beroepsgeheim is gekoppeld 

 

87. Opvallend is voorts dat dergelijke nood aan vertrouwelijkheid niet speelt ten aanzien van 

andere beroepen die ook gebonden zijn door een beroepsgeheim, zoals bijvoorbeeld 

dokters. Niettegenstaande dat ook zij met vertrouwelijke informatie in contact komen, blijkt 

hier geen noodzaak aan de extra bescherming die LPP biedt. Nochtans schrikt dit 
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particulieren niet af om deze personen te raadplegen.277 Dit kan verklaard worden doordat 

advocaten, als „officieren van de gerechtshoven‟, een nauwe band hebben met de 

rechtspleging en alle omringende elementen. De beweerde nood aan bescherming tegen 

verplichte kennisname van overheidsinstanties speelt hierdoor ten aanzien van advocaten 

een prominentere rol dan bij andere beroepen, aangezien de overgang tot procesvoering 

veel imminenter is. 278  

 

88. Niettegenstaande dat de taak van de advocaat natuurlijk genuanceerder is, en dat het 

raadplegen ervan niet leidt tot een automatische procesingang, kan inderdaad gesteld 

worden dat de advocaat een belangrijke schakel vormt tussen de particulier en de 

gerechtshoven en dat invoeren van LPP aldus vanuit dit oogpunt inderdaad een 

rechtvaardiging kan inhouden. Dergelijke verklaring houdt echter een koppeling aan de 

rechten van verdediging van de cliënt in. Immers, de al dan niet daadwerkelijke nood aan 

bescherming wordt aangevoeld door de dreiging die deze nauwe link met zich meebrengt. 

De toekenning van vertrouwelijkheid kan vanuit dit oogpunt dan ook worden opgevat met als 

doel de communicatie te vrijwaren van interventie door gerechtelijke en 

onderzoeksinstanties, opdat deze niet tegen de cliënt zal kunnen worden gebruikt in het 

uiteindelijke procesverloop.  

 

Dit is echter de essentie van de bescherming die in het Europese mededingingsrecht 

genoten wordt: vertrouwelijkheid wordt geboden indien briefwisseling met een advocaat 

binnen het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure wordt of kan worden 

gebracht.279 De niet-automatische toekenning vormt aldus een flexibel instrument dat 

rekening houdt met de verschillende capaciteiten van de advocaat, namelijk met die als 

adviseur en die als vertegenwoordiger in de rechtspleging, en op afdoende wijze een 

oplossing biedt voor de nauwe link die tussen advocaten en gerechtshoven bestaat. 

Beschouwd vanuit deze achterliggende gedachte, krijgt de verwijzing van de Hoven naar “de 

rol van de advocaat als medewerker bij de rechtspleging, die geheel onafhankelijk en in het 

overwegend belang van deze rechtspleging de door zijn cliënt benodigde rechtskundige 

bijstand moet verlenen”280 aldus een zinvolle betekenis. 
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E. Recente tendens tot relativering van het LPP 

 

89. Een merkbare tendens in het common law is de steeds prominenter wordende 

relativering van de vertrouwelijkheid.281 Voornamelijk de Sarbanes-Oxley Act in de Verenigde 

Staten vormt een mijlpaal op dit gebied. Een „noisy withdrawal‟ wordt ingevoerd, dat de 

advocaat daadwerkelijk op zijn professionele verplichtingen wijst en hem hiertoe verplicht om 

illegaal gedrag te melden.282  

 

De rechtsstelsels die aldus het instrumentalisme als sterk ingewortelde grondslag hebben, 

neigen steeds minder naar een absolute bescherming. Nochtans kan uit de hierboven 

besproken stellingen geen nood aan relativering worden afgeleid. Eerder een functionele, 

relatieve benadering wordt meer en meer gewenst.283 Gezien de waarden die in het 

mededingingsrecht tegenover elkaar staan kan besloten worden dat inderdaad voor een 

functionele toepassing van de bescherming is gekozen, namelijk een die gericht is op vrije 

communicatie met de advocaat ter voorbereiding van de verdediging van de cliënt in de 

procesvoering, en in dit kader een absolute bescherming biedt, maar tegelijk ook niet verder 

dan deze context gaat. Dit om de zoektocht naar de economische werkelijkheid niet op 

disproportionele wijze te verhinderen. 

 

F. Besluit: delicate grondslag maakt conceptualisering door de Hoven onmogelijk 

 

90. Duidelijk is dat LPP een bijkomende bescherming biedt naast de reeds bestaande 

geheimhoudingsplicht die voortvloeit uit de positie van de advocaat als agent van zijn 

cliënt.284 Vertrouwelijkheid is aldus op zichzelf niet voldoende om een LPP bescherming 

noodzakelijk te maken.285 Dit betekent dat LPP een specifieker en functioneler doel heeft, 

namelijk de bescherming tegen gedwongen kennisname in de procesvoering, die, in 

tegenstelling tot de grote retorische taal die gepaard gaat met het invoeren van het 

beroepsgeheim, aan beperkingen onderworpen is en waarvan zelfs, in bepaalde gevallen 

afstand kan worden gedaan.286 

  

91. Terwijl de instrumentele visie wel degelijk aantrekkelijk is, blijkt zij in de realiteit heel 

moeilijk verifieerbaar. Verkeerde uitgangspunten en onzekerheden leiden ertoe dat zij een 
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delicate grondslag is voor de ontwikkeling van een bescherming van vertrouwelijkheid. 

Daarnaast bestaat er bij haar uitwerking veel ruimte voor concrete invulling, die afhankelijk 

zal zijn van het beoogde doel.287 Noodzakelijkerwijze zal een eventuele invloed van deze 

visie dus gepaard gaan met een verregaande belangenafweging en opportuniteitscontrole.  

 

Hier speelt het door Dworkin gemaakte onderscheid tussen „considerations of policy‟ en 

„considerations of principle‟ een essentieel belang.288 Gezien de verregaande onduidelijkheid 

omtrent de instrumentele visie en de daarmee gepaard gaande nood aan belangenafweging, 

houdt dit een „policy‟-overweging in.289 Terwijl de Europese Hoven inderdaad over een 

zekere beleidssturende capaciteit beschikken, kan niet van deze instanties verwacht worden 

dat zij de hierboven geschetste overwegingen in hun beslissing te betrekken.290 De 

beleidssturende hoedanigheid van de Hoven vloeit immers voort uit hun teleologische 

interpretatiebevoegdheden: terwijl zij aldus naar de geest van de werking van de EU 

interpreteren en rekening kunnen houden met de hierin geldende beleidsstandpunten291, 

betekent dit niet dat zij een zo verregaande bevoegdheid hebben dat zij op basis van 

dergelijke onzekere en delicate uitgangspunten een opportuniteitscontrole kunnen 

verrichten.292 

 

Bij hun zoektocht naar de juiste vorm van bescherming hebben de Hoven zich eerder laten 

inspireren door „considerations of principle‟, namelijk door de waarborg van het fundamentele 

recht van verdediging, dat enige belangenafweging overstijgt en inherent aanwezig is in de 

rechtstelsels van de Lidstaten.293 Enige aanbeveling die deze visie met zich mee zou kunnen 

brengen kan slechts in rekening genomen worden door de wetgevende instanties van de EU. 

Dit zal hieronder worden besproken.294 

 

§ 3. Instrumentele overwegingen ten aanzien van bescherming van de bedrijfsjurist 

 

92. De hierboven genomen conclusie geldt ook voor enige rechtvaardiging van LPP die 

bedrijfsjuristen zou beschermen. Niettegensaande het instrumentalisme dus een onduidelijke 

grondslag vormt voor bescherming, is het opvallend dat de common law landen, die sterk 

steunen op deze visie, een bescherming geven aan advies van bedrijfsjuristen.295 Het beste 
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voorbeeld wordt gegeven door het reeds vermelde arrest Upjohn, dat in de Verenigde Staten 

LPP toekent aan bedrijfsjuridisch advies.296 Terwijl de common law bescherming een zekere 

affiniteit vertoont met de Europese vertrouwelijkheid, kan de vraag gesteld worden waarom 

de Hoven geen bescherming gunnen aan de bedrijfsjurist. 

 

93. Er werd echter reeds benadrukt dat, terwijl de Hoven inspiratie halen uit de 

onderliggende rechtsstelsels, zij nog steeds een interpretatieve ruimte hebben om een 

efficiënte inplanting in de Europese context mogelijk te maken.297 Het loutere kopiëren van 

het Amerikaanse systeem naar het Europese mededingingsrecht vindt geen rechtsgrond en 

zou daarenboven zinloos zijn. Al te gemakkelijk wordt over het hoofd gezien dat het 

Europese Mededingingsrecht een eigen karakter heeft, met eigen specifieke kenmerken en 

noodwendigheden, en een volledig andere ontstaansgeschiedenis heeft gekend.  

 

Het reeds meer dan honderd jaar oude in de Verenigde staten geldende antitrust recht298 is 

dieper ingeworteld in een sterker samenhangend geheel. De criminalisering ervan op basis 

van de Sherman Act 1890 is een verschijnsel dat niet kan teruggevonden worden in het 

Europese mededingingsrecht.299 De straffen die een schending met zich meebrengen zijn 

verregaander dan deze die het Europese mededingingsrecht opleggen.300 Particuliere 

afdwinging voor de gerechtshoven is een verschijnsel dat niet benut wordt in de EU.301 Dit 

kan ertoe bijdragen dat de nood aan geheimhouding van de communicatie tussen advocaat 

en cliënt als belangrijker wordt aangevoeld in de Verenigde Staten. Daarnaast mag niet uit 

het oog worden verloren dat de Amerikaanse bedrijfsjurist lid is van een balie302, waardoor 

overwegingen gebaseerd op uniformiteit niet meespelen bij het beslissingsproces over het 

optimale beschermingsniveau.  

 

Het Europese Mededingingsrecht dient aldus te worden gedifferentieerd van het 

Amerikaanse.303 Het vormt een uniek rechtssysteem met een eigen affiniteit en eigen 

noodwendigheden. Het concept „antitrust‟ kan niet meer louter vanuit een Amerikaans 

standpunt worden benaderd. Het Europese mededingingsrecht heeft hier minstens een 
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bipolair karakter aan gegeven.304 Loutere parallelle toepassing van het recht dat in de 

Verenigde Staten geldt, ziet dit over het hoofd. 

 

94. Dit sluit niet uit dat enige nood bescherming van deze beroepscategorie kan worden 

aangevoeld met het oog op de bevordering van legaal gedrag. Gelet op de hierboven 

gemaakte analyse is dit echter opnieuw gebaseerd op onzekere assumpties. Daarnaast blijkt 

opnieuw een zeer verregaande belangenafweging noodzakelijk te zijn in deze context: terwijl 

inderdaad argumenten kunnen ontwikkeld worden die bescherming van bedrijfsjuridisch 

advies ondersteunen, zijn de uitgangspunten waarop deze argumenten zijn gebaseerd ten 

aanzien van de bedrijfsjurist nog delicater dan ten aanzien van de externe advocaat. 

Essentieel is immers dat het om toekomstgericht advies gaat dat het gedrag van de 

onderneming zal stimuleren tot wettigheid. Terwijl deze veronderstelling moeilijk verifieerbaar 

is bij de externe advocaat, is de positie van de bedrijfsjurist het voorwerp van zware 

betwisting in de Europese Unie, waardoor de zogenaamde bijdrage hiertoe nog sterker in 

vraag kan worden gesteld. De positie van de bedrijfsjurist zal hieronder, bij de 

opportuniteitscontrole, worden besproken.305  

 

Hoofdstuk 5 Legaliteitscontrole van en opportuniteitsoverwegingen bij de Europese 

bescherming: roept de inpassing ervan in het Europese klimaat op tot 

een uitbreiding van het personele toepassingsgebied? 

 

Afdeling 5.1 Algemeen 

 

95. De inpassing van de vertrouwelijkheidsbescherming in de EU roept vragen op over de 

wettigheid en gewenstheid van het onderscheid dat gemaakt wordt in de personele 

toepassing ervan. De analyse splitst zich op in twee luiken: vooreerst zal een 

legaliteitscontrole worden ondernemen, die zal nagaan in welke mate hierdoor de rechten 

van de mens worden geschonden. De daadwerkelijke vrijwaring van de rechten van 

verdediging werd hierboven reeds aangetoond, waardoor hier niet in detail op zal worden 

teruggekomen. Eerder zal onderzocht worden in welke mate andere fundamentele rechten 

worden geschonden. Dit houdt voornamelijk onderzoek naar enige discriminatoire 

behandeling in. Hierna kan worden overgegaan tot een opportuniteitscontrole, die de 
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bescherming plaatst in het ruimere kader van het mededingingsrecht van de Europese Unie 

en de specifieke noden waaraan dient te worden beantwoord.  

 

Terwijl dit onderscheid niet op absolute wijze kan gemaakt worden, is het belangrijk om dit 

op dergelijke wijze weer te geven. Opportuniteitsmotieven kunnen immers een uitbreiding 

van de bescherming propageren. Zij mogen dienen echter niet op absolute wijze door de 

Hoven als leidraad te worden aangewend. LPP heeft immers het doel de rechten van de 

verdediging te vrijwaren. Dit betekent dat de door deze instanties uitgewerkte bescherming 

niets minder dan dit doel mag nastreven, maar ook niets meer dient te bereiken. Enige 

aanbeveling die voortvloeit uit opportuniteitsoverwegingen dient aldus te worden 

gerelativeerd: ondanks dat de Hoven beschikken over een zekere beleidssturende 

bevoegdheid, inherent aan hun interpretatieve hoedanigheid306, betekent dit niet dat zij 

kunnen aanzien worden als „politieke hoven‟ die zich aan een al te verstrekkende 

opportuniteitsbeoordeling schuldig zouden maken.307 Dergelijke overwegingen kunnen 

wetgevende initiatieven beïnvloeden, maar zouden niet op al te vergaande wijze via de 

interpretatiebevoegdheid van de Hoven het recht mogen binnensluipen.308  

 

Afdeling 5.2 Legaliteitscontrole van de beschermingsregeling 

 

§ 1. Schending van het gelijkheidsbeginsel? 

 

A. Algemene beschouwing van het gelijkheidsbeginsel 

 

96. Het principe van gelijke behandeling is een algemeen rechtsbeginsel dat als 

fundamenteel recht is erkend in de Europese Unie.309 “Het houdt in dat, behoudens 

objectieve rechtvaardiging, vergelijkbare situaties niet verschillend en verschillende situaties 

niet gelijk worden behandeld.”310 Ook de LPP-bescherming dient aldus te voldoen aan deze 

voorwaarde. Het gemaakte onderscheid dient ofwel een verschillende behandeling van 

verschillende beroepscategorieën in te houden, ofwel objectief gerechtvaardigd te kunnen 

worden. 
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Het onderzoek naar een schending van het gelijkheidsbeginsel kan worden opgesplitst in 

twee delen: eerst zal het onderscheid tussen de bedrijfsjurist en de externe advocaat worden 

geëvalueerd; daarna zal het onderscheid tussen advocaten van de EU en advocaten van 

derde landen onder de loep worden genomen. 

 

B. De uitsluiting van de bedrijfsjurist en het gelijkheidsbeginsel 

 

B.1 De conceptualisering als recht van verdediging: een objectieve 

rechtvaardiging van het gemaakte onderscheid 

 

97. Het Gerecht en advocaat-generaal Kokott benadrukken het centrale belang van de 

onafhankelijkheidsoverweging die vaststelt dat de tewerkgestelde jurist, zelfs indien 

gebonden door deontologische regels, nooit eenzelfde graad van onafhankelijkheid zal 

bereiken als de externe advocaat. Dit betekent dat beide soorten rechtsadviseurs zich in een 

zodanig verschillende positie bevinden, dat zij een verschillende behandeling dienen te 

genieten. Van een schending van het gelijkheidsbeginsel kan aldus geen sprake zijn.311 

Deze onafhankelijkheidsoverweging zal later gedetailleerd besproken worden.312 Er kan 

reeds gesteld worden dat dit een overweging is die van een onzekere veronderstelling 

vertrekt en moeilijk op algemene wijze kan worden doorgetrokken. Het vormt aldus een 

delicate grondslag ter rechtvaardiging van dit onderscheid. 

 

98. Los van deze onafhankelijkheidsmotivering, vormt de conceptualisering als recht van 

verdediging, zoals hierboven geanalyseerd, een objectieve rechtvaardiging van dit 

onderscheid. Gezien de voornamelijk adviserende functie van de bedrijfsjurist en de 

voornamelijk procesvertegenwoordigende functie van de advocaat wordt aan dit recht niet op 

disproportionele wijze afbreuk gedaan. De motivering gebaseerd op uniformiteit en 

rechtszekerheid, gekoppeld aan de verregaande economische functie van het 

mededingingsrecht kan deze nauwe interpretatie van de vertrouwelijkheidsbescherming 

rechtvaardigen.313 

 

De conceptualisering van het beroepsgeheim als recht van verdediging kan dus op 

algemene wijze het gemaakte onderscheid rechtvaardigen. Gezien in samenhang met de 

bescherming van de juridische adviezen van de diensten van de Europese instellingen 

kunnen echter vragen rijzen naar een eventuele discriminatie tussen beide categorieën.  
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B.2 De vertrouwelijkheidsbescherming van de juridische diensten van de Europese 

instellingen: discriminatoire behandeling? 

 

99. De niet-vertrouwelijkheid van advisering door bedrijfsjuristen van ondernemingen staat in 

schril contrast met de bescherming die de adviezen van de juridische diensten van de 

instellingen van de Europese Unie genieten. Carlsen laat de weigering toe op inzage in de 

adviezen van de juridische diensten van de Raad van de Europese Unie indien dit 

noodzakelijk is om “de bescherming van het algemeen belang en de stabiliteit van het 

gemeenschapsrecht te verzekeren en de mogelijkheid voor de Raad om onafhankelijk advies 

in te winnen te waarborgen.”314 Publieke kennisname van interne discussies en 

gedachtewisselingen over wetgevingsinitiatieven zouden onzekerheid over de wettigheid van 

deze initiatieven kunnen veroorzaken, waardoor de stabiliteit van de Europese Unie in het 

gedrang zou kunnen komen.315 

 

100. Dergelijke motivering heeft auteurs doen duiden op het discriminatoire karakter van dit 

onderscheid en op de weinig bevredigende uitleg die door het Gerecht hieraan gegeven 

wordt.316 Maurits Dolmens verwoordt het als volgt: “What‟s sauce for the goose is sauce for 

the gander. Surely the Commission should not withhold from others what it claims (and got) 

for itself?”317 Als argument voor deze vertrouwelijkheid wordt immers gesteld dat de 

instellingen de mogelijkheid dienen te hebben om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. 

De leden van de juridische diensten van de Europese instellingen zijn echter geen externe 

advocaten zijn, maar ook werknemers die in dienstverband zijn tewerkgesteld. Dolmens 

besluit dat er dus geen differentiëring met particuliere bedrijfsjuristen kan plaatsvinden, 

waardoor ook aan hen een recht op vertrouwelijkheid dient te worden toegekend.318 

 

101. De Commissie sluit zich echter aan bij het Gerecht, door opnieuw de fragiliteit van de 

wetgevende akte te benadrukken indien het debat hieromtrent openbaar zou worden 

gemaakt.319 De vermelding van de nood aan juridisch advies kan inderdaad niet als 
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zelfstandige rechtvaardiging van vertrouwelijkheid worden aanzien. Rekening dient te 

worden gehouden met de centraal bevonden waarde van de bescherming van het algemene 

belang en de stabiliteit van de EU. Een louter parallelle redenering zoals die van Dolmens 

doet dit niet en mist aldus diepgang. Er bestaan immers belangrijke verschillen tussen de 

instellingen van de EU en particuliere ondernemingen die een onderscheid in behandeling 

kunnen rechtvaardigen. 

 

Vooreerst kan van het loutere nastreven van een gelijkheid der wapens in de bewijsvoering 

geen sprake zijn: de Commissie treedt immers op als onderzoeksinstantie in een 

inquisitoriaal systeem, op zoek naar bewijs dat aantoont dat een bepaalde onderneming zich 

schuldig heeft gemaakt aan illegaal gedrag. Deze hoedanigheid brengt met zich mee dat de 

Commissie over verregaande onderzoeksbevoegdheden beschikt, die de instantie in staat 

stellen om zijn taak naar behoren uit te oefenen.320 Rechtvaardiging wordt gevonden in de 

hierboven besproken functie van het mededingingsrecht.321 Beide partijen bevinden zich 

aldus in een andere positie, wat een verschillend pakket aan bevoegdheden met zich 

meebrengt. 

 

Gippini-Fournier wijst voorts op het verschillende benadering in vergelijking met het Akzo 

debacle: de vertrouwelijkheid van de betwiste adviezen vormt een uitzondering op het 

algemene transparantiebeginsel, een publiek recht op toegang tot documenten van de 

Europese instellingen, dat echter niet absoluut is. Een parallelle redenering naar particuliere 

ondernemingen toe heeft aldus weinig overtuigingskracht, aangezien op hen immers geen 

dergelijke verplichting rust.322  

 

Enkel indien de Commissie als beklaagde zou optreden, bestaat een mogelijkheid om een 

parallelle redenering te maken.323 Dit gebeurt ook: in een beschikking van het Hof, 

uitgesproken na Carlsen, werd bevestigd dat adviezen van de juridische diensten van de 

instellingen van de EU “voor het Hof kunnen worden overlegd” indien hiervoor toestemming 

wordt gegeven door de instelling zelf of door het Hof. 324 Dit houdt aan Carlsen voorafgaande 

uitspraken325 in stand, waardoor besloten kan worden dat, in uitzonderlijke omstandigheden, 

wanneer bijvoorbeeld sterke vermoedens bestaan dat de Commissie misbruik maakt van 
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haar bevoegdheden, de vertrouwelijkheid van documenten van de Commissie door de 

Hoven kan worden opgeheven.326 

 

Er kan aldus besloten worden dat de bescherming die Carlsen geeft aan interne adviezen 

van de juridische diensten van de instellingen van de EU niet leidt tot een discriminatoire 

behandeling van de adviezen van de bedrijfsjuristen van particuliere ondernemingen, en dat 

dit dus niet leidt tot een schending van het gelijkheidsbeginsel.  

 

 

C. De uitsluiting van de buitenlandse advocaat en het gelijkheidsbeginsel 

 

102. De bescherming van vertrouwelijkheid kan niet uitgebreid worden tot advocaten die 

geen lid zijn van een Balie van één der Europese Lidstaten. Dit wordt gerechtvaardigd door 

de wederzijdse erkenning ten aanzien van de advocaat die tussen de verschillende Lidstaten 

heerst en waardoor advocaten over de grenzen van de Lidstaten heen hun beroep kunnen 

uitoefenen.327  

 

103. Een mogelijke verklaring voor deze uitsluiting gebaseerd op wederzijdse erkenning kan 

in protectionistische motieven worden teruggevonden: het gebrek aan wederzijdse 

toekenning van de bescherming van enig beroepsgeheim zal de EU er niet toe aanzetten 

hiertoe initiatief te nemen.328 Dit houdt echter een erg oppervlakkige en weinig overtuigende 

redenering in.  

 

104. Een andere motivering kan als veel consistenter met de filosofie van de 

vertrouwelijkheidsbescherming worden aangemerkt: centraal staat immers de 

onafhankelijkheid van de advocaat die de cliënt ter vrijwaring van haar rechten van 

verdediging in alle vrijheid moet kunnen raadplegen. Ten aanzien van deze 

onafhankelijkheid speelt voornamelijk de onderwerping aan een set van deontologische 

regels van één der Balies van één der Europese Lidstaten een belang: het Europees recht 

voorziet immers in een wederzijdse erkenning van de hoedanigheid van advocaat die in de 

verschillende Lidstaten wordt toegekend en combineert dit met een basis aan uniforme 
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gedragsregels waaraan elke advocaat wordt onderworpen.329 Naleving van een minimum 

aan gemeenschappelijke voorwaarden wordt dus gegarandeerd. 

 

Net deze aan de Lidstaten gemeenschappelijke voorwaarden worden als essentieel aanzien 

ter waarborg van de onafhankelijkheid van de advocaat en brengen een bescherming van 

vertrouwelijkheid met zich mee.330 Dit is niet het geval bij advocaten van niet-EU Lidstaten, 

die geen uniforme basis ter erkenning van de hoedanigheid van advocaat hebben. Advocaat-

generaal Kokott bevestigt dit: “In sommige gevallen kan zelfs niet met zekerheid worden 

vastgesteld of het desbetreffende derde land een voldoende geconsolideerde 

rechtsstaatstraditie heeft waarbinnen advocaten hun beroep in de noodzakelijke 

onafhankelijkheid kunnen uitoefenen, zodat zij hun rol van medewerker van de justitie 

kunnen waarnemen.”331 Terwijl hierdoor geen rekening gehouden wordt met landen, zoals 

bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar het rechtsstelsels dergelijke waarborgen wel biedt, 

kan niet verwacht worden dat case by case in elk individueel geval onderzocht wordt of deze 

waarborgen gelden.332 Dit zou een onredelijke last zijn in verhouding tot het beoogde doel. 

 

105. Er mag voorts niet uit het oog worden verloren dat het doel van de LPP bescherming 

nog steeds bestaat uit de vrijwaring van de rechten van verdediging van de cliënt: het advies 

moet gericht zijn op het verweer van de cliënt in het kader van de administratieve, en 

eventueel gerechtelijke, procedure. Hierdoor wordt de beperking van de toekenning van LPP 

tot EU advocaten begrijpelijk: de rol van niet-EU advocaten bij de daadwerkelijke 

vertegenwoordiging voor de nationale of Europese gerechtshoven is immers minimaal. 

 

106. Daarenboven zou enige parallel met de bescherming die de civielrechtelijke Lidstaten 

bieden kunnen worden gevonden aangezien in deze landen ook steeds de bescherming van 

vertrouwelijkheid verbonden is aan lidmaatschap van een balie.333 Dit is echter te verklaren 

doordat vertrouwelijkheid als corrollarium van het beroepsgeheim van de advocaat 

bescherming biedt. Op Europees niveau is dit niet het geval, waardoor een dergelijk 

argument weinig overtuigend is. 
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107. Het bekomen verschil is aldus niet het resultaat van louter discriminerende 

overwegingen, zoals soms beweerd wordt.334 Het onderscheid ontstaat door de consistente 

toepassing van de filosofie van de Hoven om bescherming enkel toe te kennen aan 

onafhankelijke advocaten om de rechten van verdediging van de cliënt te vrijwaren. Helaas 

resulteert dit in bepaalde gevallen in situaties die op zijn minst absurd te noemen zijn: een 

advocaat van de Verenigde Staten legt uit dat, om zijn advies aan Europese cliënten te 

beschermen, hij dit naar het Europese filiaal van zijn kantoor doorzendt. Hier wordt het door 

een Europees gekwalificeerde advocaat formeel aangepast en ondertekend, waarna het 

naar de eigenlijke cliënt wordt toegestuurd.335  

 

Een oplossing voor deze problematiek kan gevonden worden in het sluiten van verdragen 

tussen de EU en derde staten die een wederzijdse erkenning van het beroep van advocaat 

inhouden en een gemeenschappelijk basispakket aan gedragsregels bevatten. Hierdoor kan 

immers gegarandeerd worden dat de nodige graad aan onafhankelijkheid wordt bereikt.336 

Terwijl de Commissie in de periode na AM & S het plan had om de instellingen van de EU 

hiertoe te stimuleren337, verdween dit voornemen in latere jaren en werd uiteindelijk geen 

dergelijk verdrag gesloten.338 Er kan voorts betwijfeld worden of dergelijke verdragen als een 

even sterke basis kunnen dienen ter garantie van onafhankelijkheid, aangezien de Europese 

rechtsorde, gekenmerkt door supranationale macht339 en directe werking340, een uniek 

karakter vertoont en over een rechtsmacht beschikt die ongezien is in het internationaal 

publiekrecht. De soevereiniteit van de staat en de gebrekkige afdwingingsmechanismen tot 

naleving van dergelijke verdragen kunnen twijfel zaaien over de mogelijkheid tot het 

daadwerkelijk bewerkstelligen van een erkenning tussen verschillende staten die leidt tot 

evenwaardige garanties ten aanzien van de onafhankelijkheid van de advocaat.341 
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Op vragen naar de gewenstheid van een universele toepassing van het LPP door de 

internationale dimensie van het mededingingsrecht wordt later teruggekomen.342 

 

D. Besluit: Consistente uitwerking als fundamenteel recht ter vrijwaring van de 

rechten van verdediging 

 

108. Een oppervlakkige kennisname van de concrete toepassing van de bescherming van 

vertrouwelijkheid in het Europees mededingingsrecht merkt veel merkwaardige verschillen 

op, die vraagtekens plaatsen bij het discriminatoire karakter hiervan. Analyse vanuit het 

oogpunt van het daadwerkelijke doel van de bescherming, namelijk het vrijwaren van de 

rechten van verdediging van de cliënt, toont dat deze verschillen objectief te rechtvaardigen 

zijn en aldus niet het gelijkheidsbeginsel schenden.  

 

De Hoven onderbouwen deze rechtvaardiging weliswaar ook met opportuniteitsargumenten, 

die in het volgende hoofdstuk zullen worden besproken. De huidige status van het recht 

bevat alleszins voldoende grijze zones, waardoor ruimte wordt gelaten voor dergelijke 

opportuniteitsbeoordelingen en aldus niet kan besloten worden dat dit een invloed heeft op 

de wettigheid van de in het leven geroepen bescherming. 

 

§ 2. Onrechtstreekse schendig van de rechten van de onderneming door de uitwisseling 

van informatie binnen het European Competition Network 

 

109. De modernisering van het mededingingsrechtelijke afdwingingsmechanisme heeft met 

het ECN een forum gecreëerd waarbinnen informatie kan uitgewisseld worden tussen de 

Commissie en de NMa‟s. Analyse van de werking ervan zal aantonen dat serieuze 

vraagtekens rijzen over de omzeiling van de rechten van verdediging van de ondernemingen 

en over schending van het rechtszekerheidsbeginsel. De mogelijkheid wordt immers 

geboden om de NMa‟s te voorzien van informatie die als vertrouwelijk wordt aangemerkt 

volgens het nationale recht van deze instanties.343 Niettegenstaande dat deze analyse in dit 

hoofdstuk over legaliteitscontrole thuis hoort, zal dit hieronder worden besproken.344 Dit met 

het doel om een geheel beeld te kunnen verschaffen van de modernisering en haar 

implicaties op de beschermingsregeling. 
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Afdeling 5.3 Opportuniteitscontrole van de beschermingsregeling: de bedrijfsjurist in 

het Europese mededingingsklimaat 

 

§ 1. Inleiding 

 

110. Legaliteitsbeoordeling van LPP op zich is niet voldoende: er bestaat immers een grens 

tussen beide vormen van beoordeling die niet duidelijk afgelijnd is, niet op zijn minst doordat 

de Hoven zelf over een zekere beleidsmakende hoedanigheid beschikken. Het begrijpen van 

de context waarin de bescherming wordt ingeplant en de noden die deze met zich 

meebrengt worden aldus essentieel om te kunnen bepalen of het huidige 

beschermingsmechanisme optimaal is. Enkele elementen die het mededingingsklimaat 

vandaag de dag kenmerken zullen aldus onder de loep worden genomen, waarna zal 

bepaald worden welk niveau van vertrouwelijkheidsbescherming idealiter zou dienen te 

worden gehandhaafd. De modernisering van het mededingingsrecht en de internationale 

dimensie verdienen hier aandacht. 

 

Alvorens deze elementen toe te lichten dienen de argumenten onderzocht te worden die de 

Hoven gebruiken ter ondersteuning van hun conceptualisering: analyse van de positie van 

de bedrijfsjurist brengt de instanties ertoe hen een onvolwaardige onafhankelijkheid toe te 

schrijven. Daarnaast sterkt de afwezigheid van een uniforme tendens naar de erkenning van 

een vertrouwelijkheid van bedrijfsjuridisch advies op Lidstatelijk niveau de Hoven in hun 

overtuiging dat de rechtsadviseur in dienstbetrekking geen bescherming verdient. Deze 

argumenten zullen hieronder worden ontleed. 

 

§ 2. Het criterium „onafhankelijkheid‟: formele vs. functionele benadering 

 

111. Ter versterking van de uitsluiting van de bedrijfsjuristen uit het personele 

toepassingsgebied, bouwen de Hoven hun redenering uit rond de onafhankelijkheid van de 

advocaat. Dit wordt geïnterpreteerd op formele, negatieve wijze. Twee voorwaarden dienen 

voldaan te zijn: de advocaat dient lid te zijn van een balie van één der Europese Lidstaten, 

met de onderwerping aan ethische regels tot gevolg, en hij mag niet in dienstbetrekking 

staan met een cliënt. De advocaat is immers slechts “geheel onafhankelijk” indien zij 

“structureel, hiërarchisch en functioneel buiten de onderneming” staat.345 Deze redenering 

kan aanzien worden als oppervlakkig: zij vertrekt immers van de verregaande assumptie dat 

de bedrijfsjurist als enige doel heeft om zijn werkgever zijn wens uit te voeren, waardoor hij 
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deze zal helpen bij het overtreden van de wet. De toekenning van LPP zou dus enkel leiden 

tot een stimulering van illegaal gedrag.346  

 

De intellectuele onafhankelijk van de rechtsadviseur wordt dus automatisch verbonden aan 

de sociaal-economische onafhankelijkheid van de rechtsadviseur.347 Geen rekening wordt 

gehouden met de bedrijfsjurist die onderworpen is aan een gelijkaardige set deontologische 

regels of zelfs als advocaat gekwalificeerd is en zich dus aan (quasi) gelijke gedragsregelen 

onderwerpt als de externe advocaat.348 Het is niet verwonderlijk dat dit sterke reacties heeft 

uitgelokt, die het doorslaggevende karakter van het loutere bestaan van een contractuele 

relatie als schandalig kenmerken.349 

 

112. Niettegenstaande de sterke kritieken op deze redenering, bevestigt advocaat-generaal 

Kokott de bevindingen van het Hof in haar conclusie. Zij leidt het bestaan van zowel een 

negatieve als een positieve voorwaarde af.350 De uitsluiting van de bedrijfsjuristen wordt 

gerechtvaardigd door de vaststelling dat er een veel sterkere „persoonlijke vereenzelviging‟ 

plaatsvindt van de bedrijfsjurist met haar werkgever en dat, zelfs indien er een zekere 

minimale ethische regelgeving op hen van toepassing is, de economische afhankelijkheid 

van de bedrijfsjurist ervoor zorgt dat deze zich nooit in een zo onafhankelijke positie zal 

bevinden als de externe advocaat. Deze laatste is inderdaad ook tot een zeker niveau 

financieel afhankelijk van zijn cliënt en geniet, in tegenstelling tot de bedrijfsjurist, geen 

ontslagbescherming. Het feit dat hij zich meestal ten dienste stelt van verschillende cliënten 

zorgt ervoor dat zijn afhankelijkheid van één cliënt geminimaliseerd wordt.351  

 

De argumenten die een uitsluiting van de bedrijfsjurist in deze context ondersteunen, 

baseren zich naast deze onafhankelijkheidsoverwegingen ook op de taak van de 

bedrijfsjurist, die immers wordt vereenzelvigd met de onderneming. Zijn functie is aldus niet 

louter juridisch. Haar advisering houdt een verwevenheid in van louter juridische met 

zakelijke en strategische elementen. Aangezien een onderscheid tussen de verschillende 

aspect moeilijk tot onmogelijk te maken is en enkel het pure juridisch advies van 

bescherming kan genieten, leidt dit ertoe dat dergelijk advies niet in aanmerking komt voor 

bescherming.352 Beide elementen verdienen onderzoek. 
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A. De onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist 

 

113. De vraag die in dit onderdeel dient beantwoord te worden is in welke mate een 

contractuele relatie daadwerkelijk de onafhankelijkheid van de rechtsadviseur onmogelijk 

maakt indien deze onderworpen is aan deontologische regels die aan de advocaat 

gelijkaardige ethische regels opleggen.353 Dat er een minimale set aan ethische regels als 

waarborg dient te zijn, behoeft hier geen discussie, aangezien dit ook niet wordt 

aangevochten in de in beroep hangende Akzo zaak.  

 

Steeds meer ontstaan organisaties van bedrijfsjuristen, die lidmaatschap koppelen aan de 

naleving van deontologische regels die vergelijkbaar zijn met de codes van de eigenlijke 

advocaten.354 Daarnaast bestaat in sommige landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, de 

mogelijkheid om als volwaardig gekwalificeerde advocaat een werknemersfunctie aan te 

nemen in een onderneming. Terwijl deze beroepscategorie aldus deontologische minima 

garandeert, kan zij volgens de Hoven door haar economische afhankelijkheid toch niet als 

voldoende onafhankelijk worden aanzien om van LPP-bescherming te kunnen genieten. Dit 

staat immers een objectieve uitoefening van het beroep in de weg. Veel nadruk wordt aldus 

gelegd op het structurele aspect van deze onafhankelijkheid. 

 

114. Er kan in dit kader op de zaak Euro-Lex European Law Expertise355 worden gewezen, 

waarin beslist werd dat een rechtsonderhorige slechts kan worden vertegenwoordigd door 

een advocaat die een derde is ten aanzien van deze partij.356 Dit wordt wederom gebaseerd 

op “de opvatting van de rol van de advocaat volgens welke hij moet worden gezien als 

medewerker bij de rechtspleging, die geheel onafhankelijk en in het overwegend belang van 

deze rechtspleging de door zijn cliënt benodigde rechtskundige bijstand moet verlenen.”357 

Beschouwd vanuit de conceptualisering als recht van verdediging vormt dit een consistente 

toepassing ervan, in overeenstemming met enige legaliteitsoverweging.358  

 

Instrumentele bezwaren kan dit echter niet gefundeerd weerleggen. Ervan uitgaande dat een 

onafhankelijke rechtsadviseur aanspoort tot legaal gedrag, zou aldus elk een dergelijke 

onafhankelijk gekwalificeerde persoon van vertrouwelijkheid moeten kunnen genieten. 
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Bezwaren tegen de onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist zijn talrijk: financieel is hij 

afhankelijk van slechts één klant, zijn werkgever; hij heeft niet de keuze om opdrachten te 

weigeren; hij maakt deel uit van een volledige hiërarchische structuur, in tegenstelling tot de 

onafhankelijke advocaat, die zijn eigen baas is. 359 De bedrijfsjurist werkt volledig in functie 

van een onderneming en zou, in het geval dat de belangen van de onderneming in conflict 

komen te staan met de ethische verantwoordelijkheid van hem, dit laatste aspect niet kunnen 

laten doorwegen, aangezien hij anders zou worden ontslagen. LPP gunnen aan deze 

personen zou betekenen dat misbruik wordt gestimuleerd.360 Advocaat-generaal Kokott 

merkt op dat, zelfs indien enig toezicht op deontologische naleving voorzien is voor 

bedrijfsjuristen, hiermee nog niet is aangetoond dat er geen rechtstreekse of onrechtstreekse 

druk wordt uitgeoefend. De situatie waarin een bedrijfsjurist zich bevindt zal er aldus steeds 

toe leiden dat deze nooit een zelfde graad van onafhankelijkheid kan bereiken als de externe 

advocaat.361 

 

115. Dergelijke algemene stellingen klinken inderdaad aantrekkelijk. De ECLA wijst er echter 

op dat geen bewijs deze beschuldigingen in de praktijk bevestigt.362 Bedrijfsjuristen zelf 

houden vol dat de beoogde situaties in de praktijk niet voorkomen.363 Zelfs de president van 

het toenmalige Gerecht van Eerste Aanleg (het huidige Gerecht) bevestigde in zijn 

beschikking voorafgaand aan het Akzo arrest dat er steeds minder van kan worden 

uitgegaan “dat de arbeidsverhouding tussen een jurist en een onderneming altijd en 

principieel afdoet aan de onafhankelijkheid die voor een doeltreffende vervulling voor de rol 

van medewerker van justitie vereist is”.364 De hierboven vermelde „Code of Conduct for 

European Lawyers‟ voorziet in art. 2.1 in een algemene garantie van onafhankelijkheid, vrij 

van enige externe druk. Ordes van bedrijfsjuristen voorzien ook in een tuchtsysteem bij 

schending van de juridische verantwoordelijkheid.365 De garantie is theoretisch dus gelijk aan 

diegene die wordt geboden door externe advocaten.  

 

Daarenboven is het even aannemelijk dat externe advocaten zich ook laten verleiden tot 

onethisch gedrag. Het is inderdaad behoorlijk idealistisch en naïef om de advocaat af te 

schilderen als een orthodoxe vertegenwoordiger van het publieke rechtssysteem, louter 

omdat zij onderworpen zijn aan een gedragscode.366 Ook hier bestaat immers de financiële 
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afhankelijkheid ten aanzien van de cliënt en, niettegenstaande dat zij zich inderdaad op 

meerdere cliënten kan beroepen, kan niet zomaar verwacht worden dat de advocaat geen 

rekening zal houden met de belangen van een goed betalende en trouwe klant.367 

Ondernemingen kunnen immers eenvoudiger veranderen van advocaat dan dat zij een in 

dienst genomen jurist kunnen ontslaan, aangezien hier geen ontslagbescherming geldt.368 

 

116. De veronderstelling waarvan wordt vertrokken kan aldus niet absoluut worden 

ondersteund. Anderzijds is ook geen bewijs voorhanden dat deze uitgangspositie op 

overtuigende wijze kan ontkrachten. Duidelijk wordt aldus dat veel vaagheid hieromtrent 

heerst en dat niet op algemene wijze een perfecte lijn kan worden getrokken tussen beide 

beroepscategorieën.369 Een functionele benadering, die onafhankelijkheid op individuele 

wijze nagaat en al dan niet beloont met vertrouwelijkheid, zou inderdaad een correcter 

mechanisme inhouden dan de huidige zwart-wit situatie. Hier dienen wij echter opnieuw vast 

te stellen dat het instrumentele uitgangspunt op zich een erg onzekere en delicate basis blijft 

voor vertrouwelijkheidsbescherming. Bij het in rekening brengen van argumenten voor en 

tegen de onafhankelijkheid van de bedrijfsjuristen zal opnieuw een verregaande 

opportuniteitscontrole doorslaggevend zijn, één die de interpretatieve bevoegdheid van de 

Hoven ver overstijgt.  

 

117. Ten aanzien van de conceptualisering als recht van verdediging vormt de formele 

interpretatie van onafhankelijkheid wel een consistent resultaat. Ook de sterke nadruk op de 

structurele onafhankelijkheid van de eigenlijke advocaat en zijn rol als medewerker van de 

rechtspleging370 krijgt vanuit dit gezichtspunt een sterkere en coherentere betekenis. In de 

meerderheid van de Lidstaten kunnen inderdaad enkel externe advocaten hun cliënt 

vertegenwoordigen voor de rechtbanken, aangezien slechts weinig advocaten in 

dienstbetrekking mogen treden.371 Dit kan een reden zijn waarom de Hoven, in tegenstelling 

tot de overwegingen van advocat-generaal Kokott, zonder overdreven diepgang 

onafhankelijkheid op dergelijke formele wijze interpreteren. Kokott gaat alleszins te ver in 

haar redenering en maakt zich schuldig aan belangenafweging op basis van delicate 

uitgangsposities. 
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B. De taak van de bedrijfsjurist 

 

118. Een ander verwijt, dat gekoppeld wordt aan de zogenaamde afhankelijkheid van de 

bedrijfsjurist, betreft de taak van deze beroepscategorie: door de persoonlijke 

veréénzelviging ervan met de onderneming en haar ondernemingsbeleid en -strategie372 kan 

moeilijk tot onmogelijk een onderscheid gemaakt worden tussen hoedanigheid van de jurist 

als daadwerkelijk juridisch adviseur en deze als economisch-strategische adviseur.373 

Aangezien bescherming enkel toegekend wordt aan juridisch advies wordt het praktisch 

onmogelijk om dit toe te passen op het advies van de bedrijfsjurist.  

 

119. Hill wijst er echter op dat dit in de Verenigde Staten, die wel bedrijfsjuridisch advies 

gunnen, weinig problemen heeft veroorzaakt en dat de gerechtshoven erin zijn geslaagd zijn 

om criteria te ontwikkelen die erin slagen juridisch van niet-juridisch advies te 

onderscheiden.374 Daarenboven dient benadrukt te worden dat door deze verwevenheid de 

bedrijfsjurist een taak die niet zomaar vervangen kan worden door advies uitgaande van een 

externe persoon. Mededingingsrecht heeft immers verregaande tactische en strategische 

implicaties voor ondernemingen. Juridisch advies vereist aldus een verregaande affiniteit met 

de doelstellingen, de visie en de specifieke werking van elke onderneming.375 Het spreekt 

voor zich dat de bedrijfsjurist, door deze sterke verweving met haar werkgever, veel beter 

geplaatst is om dergelijk op maat gemaakt advies af te leveren.376 Door geen 

vertrouwelijkheid aan dergelijk advies te hechten wordt waarschijnlijk de best geplaatste 

adviseur in een moeilijke positie geplaatst: alles wat hij neerpent kan tegen zijn werkgever 

gebruikt worden. De bedrijfsjurist wordt aldus verplicht om advies te voorzien in „onzichtbare 

inkt‟.377 

 

Het Gerecht erkent weliswaar wel degelijk deze belangrijke functie en sluit geenszins 

bescherming van vertrouwelijkheid uit indien een externe advocaat bij de voorbereiding van 

de verdediging van de beklaagde onderneming geassisteerd wordt door de juridische dienst 

van de onderneming.378 Dit laat aldus toe om deze visie wel degelijk te betrekken. Opnieuw 

mogen de reeds vermelde opmerkingen niet over het hoofd gezien worden: het doel van het 

LPP is volgens de Hoven immers het garanderen van de eerbiediging van de rechten van 

verdediging. Ook de louter adviserende functie van de externe advocaat kan geen 
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bescherming genieten. Enkel wanneer zij in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van het 

rechtssysteem met de gerechtshoven in contact komt, speelt de vertrouwelijkheid een rol. 

Door een samenwerking tussen de externe advocaat en de juridische dienst van de 

onderneming toe te laten, wordt aldus de belangrijke invloed die van een bedrijfsjurist uit kan 

gaan wel degelijk erkend en vormt dit opnieuw een consistente toepassing van de algemene 

conceptualisering als recht van verdediging. 

 

120. Terwijl eventueel de taak van de bedrijfsjurist bescherming zou kunnen genieten vanuit 

instrumenteel oogpunt, kan echter opnieuw opgemerkt worden dat de onzekere 

veronderstellingen een weinig éénduidige richting aanwijzen naar een zekere bescherming, 

waardoor het niet de taak is van de Hoven om dergelijke aanbevelingen in rekening te 

brengen. Hierbij kan ten slotte de vraag gesteld worden of deze bescherming zo essentieel is 

voor de bedrijfsjurist om zijn functie naar behoren te kunnen uitoefenen. De voorbije jaren is 

deze beroepscategorie steeds belangrijker en populairder geworden.379 Nochtans kan al 

sinds AM & S niet meer van vertrouwelijkheid worden genoten. Het antwoord moet zijn dat 

deze vertrouwelijkheidsbescherming een niet zo essentiële voorwaarde is voor de 

behoorlijke uitoefening van de bedrijfsjuridische functie. 

 

C. Besluit 

 

121. Onafhankelijkheid valt niet op zwart-witte wijze samen met de verschillen die bestaan 

tussen de bedrijfsjurist en de externe advocaat. Zowel argumenten voor als argumenten 

tegen uitbreiding bevatten waarheden, maar kunnen moeilijk tot een perfecte oplossing 

komen. Ook de positie van de bedrijfsjurist maakt een perfect onderscheid tussen juridisch 

en zakelijk advies moeilijk. Daartegenover staat dan weer dat dit waardevolle inzichten met 

zich mee kan brengen die levensbelangrijk advies kunnen leveren dat niet door een externe 

advocaat kan geproduceerd worden. Tegen deze achtergrond heeft het Hof besloten om een 

formele benadering te volgen, met sterke nadruk op structurele onafhankelijkheid, die 

weliswaar vanuit een instrumenteel oogpunt bediscussieerbaar is, doch een consistente 

toepassing vormt van de visie van de vertrouwelijkheid als een recht van verdediging.  
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§ 3. Het gebrek aan enige uniforme tendens in de Lidstaten ten aanzien van de 

bescherming van de bedrijfsjurist 

 

122. Een ander vaak bekritiseerde argumentatie die de weigering van een uitbreiding van de 

personele toepassing van de bescherming ondersteunt, is de vaststelling van de Hoven dat 

er in de nationale rechtsordes “geen uniforme tendensen of tendensen die in dit opzicht in de 

duidelijke meerderheid van de rechtsstelsels van de lidstaten zijn terug te vinden, kunnen 

worden aangewezen”.380 De hierboven besproken positie van het beroepsgeheim in de 

verschillende Europese Lidstaten toont inderdaad aan dat verschillende vormen van 

bescherming van vertrouwelijkheid in het Europese continent bestaan en dat het moeilijk is 

om hieruit een resultaat af te leiden dat toepasbaar is op Europees niveau.381  

 

Nochtans kan op zijn minst ondersteund worden dat in de huidige maatschappij ten aanzien 

van deze bescherming aanzienlijke evoluties hebben plaatsgevonden. De president van het 

toenmalige Gerecht van Eerste Aanleg heeft zelfs in zijn beschikking in Akzo letterlijk erkend 

dat “op het eerste gezicht (…) de door zelfstandige advocaten vervulde rol van medewerker 

van justitie (…) thans tot op zekere hoogte ook door bepaalde categorieën van juristen in 

een vaste dienstbetrekking bij ondernemingen kan worden vervuld, wanneer zij aan strikte 

deontologische regels gebonden zijn.”382 Er kan echter moeilijk beweerd worden dat er 

ondertussen reeds van een uniforme tendens te spreken is ten aanzien van de bescherming 

van het beroepsgeheim van de bedrijfsjurist.  

 

123. Zoals vaker beklemtoond is in deze verhandeling, dient er echter op gewezen te worden 

dat de Hoven geenszins op absolute wijze gebonden zijn door de vormen van bescherming 

op nationaal niveau. Zij dienen eerder de gemeenschappelijke principes te distilleren en 

deze toe te passen op Europees niveau, aangepast aan de specifieke context van de EU. 383 

Dit kan zeker en vast leiden tot een verdergaande bescherming dan de op nationaal niveau 

toegekende vorm.384 Het loutere verbergen achter overwegingen gebaseerd op afwezigheid 

van uniformiteit is dus onwenselijk, aangezien dit het Hof in het verleden ook niet heeft 

tegengehouden om verregaande integratiebevorderende maatregelen te nemen.385 Dit wordt 
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ook bevestigd door advocaat-generaal Kokott: zij benadrukt dat het veeleer gaat om een 

„gewogen vergelijking‟ van de onderliggende rechtsordes.386  

 

124. Aangezien de procedures van het Europese Mededingingsrecht sterk aanleunen tegen 

de rechtsvindingsprocedures van het common law, en ook het LPP een veel sterkere 

affiniteit vertoont met dit rechtssysteem387, kan de vraag gesteld worden of, aangezien deze 

wel voorzien in bescherming van advies van bedrijfsjuristen, het gebrek aan uniformiteit wel 

een voldoende rechtvaardiging kan zijn om het personele toepassingsgebied dermate te 

beperken. Hier komt men terecht bij de reeds geëvalueerde grondslagen van het 

beroepsgeheim. De besluiten die hieruit kunnen getrokken worden, werden hierboven reeds 

uitgebreid toegelicht.388 De uniformiteitsproblematiek geeft deze discussie geen extra 

dimensie. 

 

125. Gezien vanuit de rechten van verdediging kan de uniformiteitsoverweging echter ook 

vanuit een andere ingesteldheid worden beschouwd: niet de loutere vraag naar bescherming 

van de adviezen van de jurist, maar eerder de vraag naar de erkenning van de bedrijfsjurist 

als advocaat, als vertegenwoordiger van zijn cliënt voor de gerechtshoven speelt dan een 

belangrijke rol. Duidelijk is hier dat een aanzienlijk aantal Lidstaten hierin nog niet voorziet.389 

Ook voor de Europese Hoven wordt vereist dat de advocaat wel degelijk een derde, 

structureel onafhankelijke, vertegenwoordiger is van zijn cliënt, is.390 Vanuit deze positie kan 

aldus zeker geen tendens naar uniforme erkenning van de bedrijfsjurist worden 

waargenomen. Opnieuw kan dit dus vanuit de rechten van verdediging als een consistente 

toepassing ervan worden aanzien. 

 

126. Dit staat er niet aan in de weg dat een werkelijk uniforme Europese erkenning van de 

bedrijfsjurist als gevolg bescherming ervan met zich mee zou kunnen brengen. Dit vergt 

echter een éénduidige visie op deze beroepscategorie, een duidelijk Europees begrip dat 

een ondubbelzinnige betekenis geeft aan deze hoedanigheid.391 Dergelijke stappen 

noodzaken echter positieve harmonisatie op Europees niveau, een taak die niet tot die van 

de Hoven behoort, maar in handen ligt van de wetgevende instanties.392 
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§ 4. Verordening 1/2003: de modernisering van het afdwingingsmechanisme van het 

Europees mededingingsrecht: nood aan uitbreiding van het LPP?393 

 

127. Verordening 1/2003 voorziet in twee drastische wijzigingen van het 

afdwingingsmechanisme van het mededingingsrecht: de afschaffing van de 

aanmeldingsplicht in het kader van het huidige art. 101(3) VWEU en de decentralisatie van 

de afdwingingsbevoegdheden. Gezien het verregaande veranderingen die het Europese 

mededingingsklimaat hierdoor heeft ondergaant, verkondigen stemmen dat de nood aan 

uitbreiding van het personele toepassingsgebied van het LPP groter is dan ooit tevoren.394 

Terwijl de praktische weerslag van AM & S eerder beperkt was395 kan hier nu verandering in 

komen. Het effect ervan op de ondernemingen en de eventuele invloed die zij uitoefenen op 

de nood aan een aanpassing van het LPP zal in dit onderdeel aldus worden onderzocht.396 

 

 

A. De afschaffing van de aanmeldingsplicht: leidt sterkere nadruk op zelfevaluatie 

tot meer nood aan vertrouwelijkheid van bedrijfsjuridisch advies? 

 

128. Art. 4-9 van Vo. 17/1962 riepen een mechanisme van individuele aanmelding in het 

leven: om aan het verbod van het huidige art. 101(1) VWEU te kunnen ontsnappen, dienden 

ondernemingen zich aan te melden bij de Commissie om van de vrijstelling ex art. 101(3) 

VWEU te kunnen genieten.397 De Commissie was het enige competente orgaan dat hierover 

een beslissing kon nemen. Indien men besliste om geen aanvraag in te dienen voor 

dergelijke vrijstelling, kon achteraf deze voorziening ook niet ter verdediging worden gebruikt 

indien een inbreuk op art. 101(1) VWEU werd vastgesteld, zelfs indien aan de voorwaarden 

daarin werd voldaan. Art. 101(3) VWEU had dus geen directe werking: enkel de Commissie 

oordeelde over haar inroepbaarheid. 
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Vo. 1/2003 maakt een einde aan deze procedure.398 Art. 101(3) VWEU krijgt directe 

werking399 en maakt niet meer het voorwerp uit van een zelfstandige administratieve 

procedure. Voortaan is de vrijstellingsvoorziening rechtstreeks inroepbaar tegen NMa‟s of 

nationale gerechtshoven ter verdediging van de beschuldigde onderneming, onafhankelijk 

van enige beslissing van de Commissie. Paragraaf 3 van de Preambule van de 

Moderniseringsverordening rechtvaardigt deze afschaffing op basis van de vaststelling dat 

het voorgaande stelsel niet meer bevredigende wijze functioneert: “Enerzijds belemmert het 

de toepassing van de communautaire mededingingsregels door de rechterlijke instanties en 

de mededingingsautoriteiten van de lidstaten en behelst het een aanmeldingregeling die de 

Commissie belet zich bij voorrang op de bestraffing van de zwaarste inbreuken toe te 

leggen. Anderzijds brengt het voor de ondernemingen hoge kosten mee.” De afschaffing 

doet echter enkele vragen ontstaan: in welke mate zullen de ondernemingen deze 

verandering gewaar worden en in welke mate plaatst dit de rechten van deze in een delicater 

positie? De antwoorden op deze vragen zullen het ons mogelijk maken om een beeld te 

krijgen van de eventuele nood aan uitbreiding van het LPP. 

 

A.1 Beantwoordt het vernieuwde mechanisme aan de waargenomen nood aan 

verandering? 

 

129. Niettegenstaande dat de taal van paragraaf 3 van de Preambule een aantrekkelijke 

dimensie geeft aan de afschaffing van de aanmeldingsplicht, dient de vraag te worden 

gesteld of deze wel weerspiegeld wordt in de realiteit. Riley duidt er bijvoorbeeld op dat het 

mechanisme rond de aanmeldingsplicht verre van voorbeeldig functioneerde. 

Ondernemingen namen de moeite niet om zich aan te melden voor vrijstelling, aangezien de 

Commissie met een zodanige achterstand te kampen had dat zij hierdoor gedurende een 

ellenlange periode in onzekerheid verkeerden. Hoe dan, kan deze plicht een last zijn op de 

schouders van deze ondernemingen?400  

 

Het antwoord op deze vraag is evident: door zich niet aan te melden, konden 

ondernemingen in latere contacten met mededingingsautoriteiten geen gebruik maken van 

de vrijstelling. Onder Vo. 1/2003 krijgt dit echter volwaardige rechtskracht als 

verdedigingsmechanisme ten bate van ondernemingen die aan de erin vervatte voorwaarden 

voldoen. Hun positie wordt aldus duidelijk bevoordeeld: het doel van een voorziening kan er 

immers niet in bestaan om praktijken die aan de voorwaarden van dit doel voldoen, uit te 
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sluiten uit het toepassingsgebied.401 Gezien vanuit het doel om daadwerkelijk effect te geven 

aan art. 101(3) VWEU is de afschaffing van de aanmeldingsplicht dus een geslaagde stap. 

  

130. De beweerde kostenbesparing voor ondernemingen kan echter in vraag gesteld 

worden. In plaats van een vermindering, zal eerder een heroriëntering van investeringen 

plaatsvinden: de afschaffing van de aanmelding brengt immers met zich mee dat voortaan 

ondernemingen zelf dienen te beoordelen of zij al dan niet art. 101 VWEU schenden, wat 

impliceert dat aan veel meer juridische raadpleging zal dienen te worden gedaan. Dit lijkt 

echter een duurzamer investering dan het loutere focussen van middelen op het éénmalig 

overtuigen van de Commissie over de verenigbaarheid van één bepaalde gedraging. 

Immers, op deze wijze zal het algemene bewustzijn van de specifieke kenmerken van het 

mededingingsrecht stijgen en kan op de lange termijn dergelijke evaluatie gemakkelijker 

ondernomen worden. 

 

131. Een tweede gevolg van de afschaffing van de aanmeldingsplicht is dat de dreiging van 

„notification torpedoes‟402 verdwijnt. Door een aanmelding bij de Commissie gedurende een 

procesvoering voor NMa‟s of mededingingsautoriteiten werd immers de gehele procesgang 

opgeschort tot de Commissie zich over de vrijstelling had uitgesproken. Ongeacht de vraag 

of deze technieken daadwerkelijk werden toegepast in de realiteit, plaatste dit 

ondernemingen in een comfortabele positie, aangezien dit een ernstige bedreiging vormde 

op de mogelijkheid van NMa‟s en nationale gerechtshoven om hun taken efficiënt en 

behoorlijk uit te oefenen.403  

 

132. De vraag kan voorts gesteld worden of, gezien de weinige aanmeldingen die 

daadwerkelijk plaatsvonden, dit argument wel degelijk ondersteund kan worden.404 

Onderzoek toont echter aan dat, niettegenstaande dat over de jaren heen inderdaad het 

aantal aanmelding aanzienlijk verminderden, de Commissie nog steeds niet in staat was om 

haar immense achterstand te overwinnen. Dit ondanks dat meer dan 50% van haar middelen 

besteed werden aan de afhandeling van deze aanmeldingen.405 Weinig twijfel kan erover 

bestaan dat door het nieuwe mechanisme een aanzienlijke last van de schouders van de 

Commissie valt. Zal dit echter niet teniet worden gedaan door de nieuwe 

verantwoordelijkheden aangaande samenwerking en supervisie in het nieuwe 
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mededingingsklimaat?406 Zelfs indien dit het geval zou zijn, zou dit vanuit een 

beleidsperspectief van veel voordeligere aard zijn: de Commissie zou immers een 

consistente toepassing van het mededingingsrecht kunnen verzekeren en energie kunnen 

steken in de verduidelijking van de specifieke elementen ervan. Dit in tegenstelling tot de 

case by case benadering die door het oude systeem werd gehanteerd.407 De bevordering 

van coherentie en consistentie zal elke actor ten goede komen, inclusief de ondernemingen. 

 

133. Het nieuwe systeem kan zeker niet elk obstakel overwinnen dat zich voordoet bij de 

nationale toepassing van deze regels.408 Er kan echter worden gesteld dat een goede stap in 

deze richting werd genomen, een die ruimte en middelen vrijmaakt om een efficiënt en 

effectief mechanisme in het leven te roepen. 

 

A.2 De positie van de ondernemingen onder Verordening 1/2003: nood aan 

bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsjuridisch advies? 

 

134. De directe werking van art. 101(3) VWEU vermenigvuldigt op exponentiële wijze het 

aantal actoren dat met deze voorziening in contact komt: naast de ondernemingen, die voor 

zichzelf dienen te oordelen of de voorziening inroepbaar is, hebben de NMa‟s en nationale 

gerechtshoven nu ook de taak om over de compatibiliteit van bepaalde gedragingen te 

oordelen. Dit doet vragen rijzen naar de interpretatie van dit artikel en de capaciteit van de 

verschillende actoren om dergelijke taken correct te verrichten. Niet enkel louter juridische 

afwegingen spelen immers mee, ook economische en andere belangen dienen in 

aanmerking te worden genomen, waardoor geargumenteerd kan worden dat hier een zekere 

beleidsmakende hoedanigheid bij komt kijken.409 De vraag kan gesteld worden of deze taak 

dus aan een dergelijke ruime waaier van partijen kan worden overgedragen en of hieruit 

geen inconsistente toepassing zal leiden. 

 

Dergelijke verregaande belangenafweging vormt echter geen uitzondering in het Europees 

recht, het mededingingsrecht incluis. De artikelen 102 VWEU en 106(2) VWEU verraden 

bijvoorbeeld ook een gebrek aan rechtlijnigheid. Toch wordt hier aangenomen dat dezelfde 

actoren in staat zijn om dit op behoorlijke wijze te interpreteren. Art. 36 VWEU somt zelfs op 

expliciete wijze verschillende soorten belangen op die deel uit kunnen maken van de te 
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maken balanceringsoefening.410 Er kan zelfs gesteld worden er virtueel geen wetgeving 

bestaat die geen interpretatieve vraagstukken in het leven zal roepen.411 

 

De meer dan 40 jaar lange toepassing van het mechanisme rond de aanmeldingsplicht werd 

echter gerechtvaardigd door het revolutionaire karakter van verbodsbepalingen op 

mededingingsbeperkende afspraken: voor Wereldoorlog II waren dergelijke praktijken 

alomtegenwoordig. De „nieuwheid‟ van dit systeem vergde een strikte toepassing ervan. Dit 

ter preventie van risico‟s voor de effectieve verhindering van dergelijke gedragingen.412 

Dergelijke vrezen zijn vandaag de dag ongegrond: het Witboek van de Commissie over deze 

modernisering benadrukt terecht dat het mededingingsrecht in de huidige maatschappij een 

sterk ontwikkeld en compleet geheel is, dat ondersteund wordt door rechtspraak, en bestaat 

uit zowel algemene basisprincipes als gedetailleerde definities.413 Daarenboven bestaat er 

een waaier aan richtlijnen die de autoriteiten en rechtsonderhorigen bijstaan bij hun 

interpretatie van de mededingingsregels: groepsvrijstellingen, mogelijkheden tot informele 

raadpleging van de Commissie414 en verscheidene mededelingen van de Commissie415 

helpen de onderneming bij de interpretatie van de mededingingsregels. Enige ruimte voor 

interpretatie zal natuurlijk blijven bestaan. Dit is echter, zoals reeds gezegd, geen 

uitzonderlijke situatie. In tegenstelling: wetgeving die tracht op elke voorzienbare vraag een 

antwoord te vinden zal hoogstwaarschijnlijk een desastreus resultaat opleveren.416 

 

135. Ondernemingen dragen in het nieuwe mededingingsklimaat aldus meer 

verantwoordelijkheid en dienen meer aan zelfbeoordeling te doen om de wettigheid van hun 

gedrag te verifiëren. Er is echter een fundamenteel ingeplante infrastructuur die enige vrees 

voor verregaande rechtsonzekerheid ongegrond maakt. Weliswaar wordt de taak van de 

bedrijfsjurist belangrijker dan ooit tevoren: zoals reeds beschreven, kan hij immers als geen 

ander het juridisch advies in een op de onderneming afgestelde strategie gieten.417 De 

zelfbeoordeling noodzaakt voorts een voortdurende evaluatie van het eigen gedrag, 

                                    
410

 Ehlermann, supra noot 26, 557-558. 
411

 L. Sevón, “The National Courts and the Uniform Application of EC Competition Rules. Preliminary 
Observations on Council Regulation 1/2003” in Hoskins en Robinson, supra noot 86, 146. 
412

 Wils, Enforcement, supra noot 401, 5-7. 
413
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waardoor de taak van de bedrijfsjurist, voor zover het dit nog niet was, ook duurzamer wordt. 

Deze conclusie leidt echter niet tot nieuwe elementen die een uitbreiding van het LPP 

rechtvaardigen: het feit dat de juridische advisering belangrijker wordt, verandert niets aan 

de essentie hiervan, namelijk het feit dat dit nog steeds een louter advies is. Geen element 

wordt aangereikt dat de hierboven beschreven redenering ontkracht.418 Dergelijke 

bescherming wordt niet beoogd door het Europese LPP en kan niet voldoende ondersteund 

worden vanuit instrumenteel perspectief om als grondslag te dienen voor de Hoven. 

Opnieuw zal het dus aan de wetgevende instanties zijn om enige hieruit ontstane 

overweging te betrekken in haar beslissingsproces. Indien daadwerkelijk de nood aan 

uitbreiding van LPP gevoeld werd, zou dit dan ook in Vo. 1/2003 tot uiting zijn moeten 

gekomen. De initiatieven op wetgevend vlak zullen later worden besproken.419 

 

B. De decentralisering van het afdwingingsstelsel en de invloed hiervan op de 

bescherming van het LPP 

 

136. Vo. 1/2003 vergroot op aanzienlijke wijze de bevoegdheden van de nationale 

gerechtshoven en NMa‟s420 met het doel om een daadwerkelijke decentralisering van het 

afdwingingsmechanisme te doen plaatsvinden. Daarnaast werd het ECN in het leven 

geroepen, dat als forum van de Commissie en de NMa‟s dient voor uitwisseling van 

informatie en allocatie van zaken. Hieronder zal per instantie bekeken worden welke 

mogelijke problemen zouden kunnen rijzen en op welke wijze de huidige 

vertrouwelijkheidsbescherming hierdoor onder druk wordt geplaatst. 

 

B.1 Particuliere afdwinging voor de nationale gerechtshoven421 

 

137. Particuliere afdwinging voor nationale gerechtshoven komt nauwelijks voor in het 

Europese mededingingsrecht. Dit zal waarschijnlijk niet veranderen onder de enkele invloed 

van de Moderniseringsverordening.422 Terwijl zowel het Hof423 als de Commissie424 pogingen 

ondernemen om een grotere rol aan deze vorm van procesvoering toe te schrijven, maken 

dergelijke vorderingen geen deel uit van de Europese, voornamelijk continentale, 
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mededingingscultuur en zal hierin waarschijnlijk in de nabije toekomst geen verandering in 

komen.425 Meerdere hindernissen dienen overwonnen te worden alvorens dergelijke vorm 

van afdwinging een betekenis kan spelen.426 De onmogelijkheid van de nationale 

rechtbanken om daadwerkelijk samen te werken of gecoördineerd te worden bij hun 

toepassing van art. 101 VWEU betekent dat de desbetreffende regelgeving427 geen 

merkwaardige praktische impact zal hebben.428 Wils gaat zelfs niet akkoord met de 

uitgesproken behoefte aan dergelijke vorm van afdwinging.429 Dit aspect van de 

decentralisering zal, op zijn minst voorlopig, de ondernemingen niet raken in hun 

rechtspositie430 en zal aldus ook geen problemen kunnen doen rijzen ten aanzien van de 

LPP-bescherming. 

 

B.2 De Nationale Mededingingsautoriteiten als afdwingingsinstanties: de 

rechtszekerheid en de rechten van verdediging van de onderneming in 

gevaar? 

 

138. De rol van de NMa‟s is aanzienlijk vergroot: zij delen nu daadwerkelijk met de 

Commissie de taak om naleving met het mededingingsrecht af te dwingen431 en krijgen hier 

de noodzakelijke bevoegdheden voor. Er bestaat echter een discrepantie tussen de 

verschillende hoedanigheden van de NMa‟s als instanties die op commando van de 

Commissie onderzoek voeren en als instanties die uit eigen beweging onwettig gedrag 

opsporen: terwijl de bevoegdheden in hun eerst vermelde hoedanigheid ter bijstand van de 

Commissie ex art. 20(5)-(6) Vo. 1/2003 worden bepaald door Europees recht, worden de 

onderzoeksmogelijkheden in hun laatst vermelde hoedanigheid bepaald door het nationale 

recht van de Lidstaat waarvan zij deel uitmaken.432 Dit kan verwarring veroorzaken in hoofde 

van de rechtsonderhorigen433 en doet vragen rijzen omtrent de eerbiediging van het 

rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast voorziet de Moderniseringsverordening in een 

samenwerkingsstructuur tussen de NMa‟s die uitwisseling van informatie toelaat. Opnieuw 
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rijzen vragen de verenigbaarheid hiervan met het rechtszekerheidsbeginsel en het respect 

voor de rechten van verdediging van de onderneming. Dit gebeurt hieronder. 

 

B.2.1 Gebrek aan uniforme onderzoeksbevoegdheden: rechtszekerheid in 

gevaar? 

 

139. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat dergelijke vrees niet mag worden overschat. 

Garanties zijn ingebouwd ter waarborg van een minimale uniforme toepassing van het 

Europees mededingingsrecht van zodra aan een mededingingsbeperkende gedraging een 

communautaire dimensie kan gegeven worden.434  

 

Ten aanzien van het beroepsgeheim bestaan echter wel degelijk verschillen in bescherming, 

die de situatie er niet eenvoudiger op maken. De waarborg van het rechtszekerheidsbeginsel 

houdt echter in dat de rechtsonderhorigen in staat dienen te worden gesteld om op duidelijke 

wijze hun rechten en plichten te kunnen kennen.435 Dit wordt gegarandeerd: art. 20(3)-(4) 

voorzien immers in een schriftelijke beschikking waarin het voorwerp en het doel van het 

onderzoek en de eventuele machtiging van de Commissie ter kennis worden gebracht van 

de onderneming die het voorwerp zal uitmaken van het onderzoek. Dit leidt ertoe dat deze 

steeds op duidelijke wijze zal worden geïnformeerd over welke instantie onderzoek voert en 

in welke hoedanigheid zij dit doet, waardoor aan de voorwaarden van het 

rechtszekerheidsbeginsel is voldaan.436  

 

140. Advocaat-generaal Kokott erkent weliswaar dat deze situatie geen optimaal resultaat 

oplevert en dat een uniforme set aan onderzoeksbevoegdheden wenselijk kan zijn. Tegelijk 

merkt zij echter terecht op dat een dergelijke harmonisering niet tot de bevoegdheid van de 

Hoven hoort, en dat die door de wetgevende instanties van de EU dient te worden 

ondernomen.437 Niettegenstaande dat het dus opportuun kan zijn om een volledige 

harmonisatie door te voeren, schendt de huidige beschermingsregeling het 

rechtszekerheidsbeginsel niet. 
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B.2.2 Het European Competition Network: allocatie en uitwisseling van 

informatie tussen de Commissie en de Mededingingsautoriteiten en de 

rechten van verdediging van de onderneming 

 

141. Het ECN werd in het leven geroepen om de uitwisseling van informatie te 

vergemakkelijken en om een netwerk te creëren dat wederzijdse bijstand en coherente 

toepassing van de mededingingsregels kan verzekeren.438 Vo. 1/2003 bevat echter enkel 

basisregels in verband met deze samenwerking en uitwisseling van informatie439, dit terwijl 

geen harmonisatie plaatsvond van nationale procedures en onderzoeksbevoegdheden. 

 

-  De allocatie van zaken binnen het kader van het ECN 

 

142. De Moderniseringsverordening bevat geen regels over de allocatie van 

onderzoekstaken bij bepaalde NMa‟s. Op art. 11(6) Vo. 1/2003440 na bestaat er geen 

bindende regeling hieromtrent. De richtlijnen die de Mededeling van de Commissie 

betreffende dit netwerk441 bevat, zijn niet enkel van niet-juridisch bindende waarde, zij 

houden voorts erg vage principes in waaruit geen duidelijk beleid naar allocatie toe kan 

worden afgeleid.442 Dit alles geeft dit proces een onvoorspelbaar karakter.443 Daarenboven 

vindt heel dit gebeuren plaats op een informele wijze: geen formele allocatiebeslissingen 

worden genomen, waardoor de slachtoffers van een onderzoek niet in dit proces 

tussenbeide kunnen komen. Enkel op indirecte wijze kan een besluit hieromtrent worden 

aangevochten, namelijk door de aanvechting van de uiteindelijke beslissing van de NMa over 

de toepassing van de artikelen 101 en 102 VWEU.444  

 

Deze vaststelling wordt verdedigd door het allocatieproces als een interne maatregel aan te 

merken, een taakverdeling die geen weerslag heeft op de rechten van het individu.445 Er 

dient echter te worden vastgesteld dat de onderneming op indirecte wijze wel degelijk in zijn 
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rechten wordt aangerand: aangezien de nationale onderzoeksprocedures van de Lidstaten 

niet geharmoniseerd zijn, zal de allocatie van een onderzoek bepalend zijn voor het 

toepasselijke nationale recht.446  

 

-  De uitwisseling van informatie in het ECN 

 

143. Dit onduidelijke allocatiemechanisme krijgt een problematische dimensie wanneer zij 

gecombineerd wordt met de problemen die ontstaan uit de uitwisseling van informatie: terwijl 

het ECN opgebouwd is uit respect voor de onderliggende rechtsstelsels van de Lidstaten, die 

als basis dienen voor de verdere samenwerking447, brengen de regels betreffende de 

uitwisseling met het oog op bewijsvoeing de procedurele garanties van de ondernemingen 

ernstig in gevaar. Art. 12(1) laat de uitwisseling van “alle gegevens” toe, “met inbegrip van 

vertrouwelijke inlichtingen”. Dit doet de vaststelling van het Hof in Dirección General de 

Defensa448, die het gebruik van uitgewisselde vertrouwelijke informatie verbood, teniet.449  

 

Art. 12(1) Vo. 1/2003 creëert aldus een „free flow‟450 van informatie. Slechts ten aanzien van 

het gebruik ervan als bewijs zijn minimale beperkingen voorzien: zij dienen gebruikt te 

worden ter toepassing van de Europese mededingingsregels en “met betrekking tot het 

onderwerp waarvoor zij door de toezendende autoriteit zijn verzameld.”451 Art. 12(3) Vo. 

1/2003 beperkt voorts het gebruik ervan als bewijs ter oplegging van sancties tegen 

natuurlijke personen tot de situatie waar de wetgeving van de toezendende NMa voorziet in 

gelijkaardige sancties bij de toepassing van de art. 101-102 VWEU. Ook wanneer de 

gegevens verzameld zijn op een manier die een zelfde garantie biedt ten aanzien van de 

rechten van verdediging als in de rechtsorde van de ontvangende NMa wordt het gebruik 

ervan als bewijs toegelaten. De verstrekte gegevens mogen echter nooit gebruikt worden om 

een gevangenisstraf op te leggen. Andere beperkingen zijn er niet. 
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-  Resultaat: omzeiling van de rechten van verdediging en schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel 

 

144. De beperkingen die nationale procedureregels voorzien kunnen aldus worden omzeild. 

De wettigheid van de uitwisseling en het daaruit volgende gebruik van informatie als bewijs 

kan immers niet worden aangevochten, aangezien zij rechtstreeks voortvloeit uit Vo. 

1/2003.452 Van zodra de informatie op wetsconforme wijze is verkregen door een 

toezendende NMa bestaat geen verbod op uitwisseling indien dergelijke informatie niet zou 

kunnen worden verkregen in de Lidstaat van de ontvangende NMa: Europees recht primeert 

immers op nationaal recht.453 Daarnaast dient wederom te worden vastgesteld dat 

beslissingen over deze uitwisseling geen formele vorm aannemen en niet aanvechtbaar zijn. 

Ook bestaat geen verplichting tot het informeren van gevatte ondernemingen over enige 

uitwisselingshandeling.454 

  

Deze constructie is zorgwekkend: zij kan immers leiden tot onvoorspelbaarheid omtrent de 

aard en zwaarte van sancties, een gebrek aan transparantie en consistentie in het 

mededingingsrecht en een uitholling van de rechten van verdediging.455 De dreiging die dit 

mechanisme met zich meebrengt, dient echter niet te worden overschat. In de praktijk zullen 

de meeste risico‟s die uit de potentiële discrepanties kunnen voortvloeien zich niet voordoen: 

de beginselen van equivalentie en effectiviteit verzekeren immers een minimum aan 

onderzoeksbevoegdheden doorheen de EU.456 Daarenboven is een convergentieproces 

merkbaar van de wetgeving van de Lidstaten: onder invloed van de 

Moderniseringsverordening en het ECN brengen de Lidstaten hun wetgeving meer en meer 

in overeenstemming met de Europese afdwingingsmechanismen.457 Ook het feit dat elke 

Lidstaat de rechten van het EVRM dient te garanderen, zal ertoe leiden dat in de 

meerderheid van de voorzienbare gevallen geen disproportionele gevolgen zullen 

voortvloeien uit deze discrepanties. 

 

145. De situatie is echter anders ten aanzien van het beroepsgeheim 458: grote verschillen 

bestaan immers tussen de bescherming die de verschillende Lidstaten bieden. Een NMa die 
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een onderzoek heeft geïnitieerd en aldus gebonden is door nationale procedureregels kan, 

indien advies van een bedrijfsjurist volgens deze regels beschermd is, via het ECN dergelijk 

advies in handen krijgen en dit zelfs gebruiken als bewijs tegen ondernemingen.459 Dit is een 

duidelijke schending van het rechtszekerheidsbeginsel: de gevatte onderneming kan immers 

onmogelijk weten aan welke rechten en plichten hij onderworpen is.  

 

Rechtvaardiging wordt gezocht in het feit dat een minimale garantie op een eerlijk proces 

wordt gegarandeerd, doordat een natuurlijke persoon niet plots aan een strengere 

strafrechtelijke sanctie zal kunnen worden onderworpen. 460 Dit is absurd: niet het resultaat 

dient van doorslaggevend belang te zijn, maar de vraag of een NMa in staat zou zijn om een 

inbreuk te bewijzen zonder dat de betwiste informatie voorhanden zou zijn.461 Ook het feit dat 

een administratieve procedure op minder vergaande wijze de rechten van verdediging zou 

dienen te waarborgen462, of argumenten die de bijdrage van deze uitwisseling aan een 

efficiënte samenwerking en een effectieve toepassing van de mededingingsregels als 

rechtvaardiging naar voor schuiven463, kunnen dergelijke verregaande rechtsonzekerheid 

niet verantwoorden. Het antwoord van advocaat-generaal Kokott op deze vraag is is 

daarenboven hoogst onbevredigend: loutere verwijzing naar art. 4(3) VEU zal de heersende 

problematiek niet zomaar kunnen oplossen. Een voorbeeld wordt gegeven door het Engelse 

Office of Fair Trading: terwijl de NMa onder Brits recht bedrijfsjuridisch advies niet kan 

gebruiken als bewijs, erkent de instantie nu letterlijk de mogelijkheid hiertoe indien zij door 

uitwisseling binnen het ECN in het bezit komt van dergelijk advies.464 

 

De hierboven beschreven regeling schendt dus de rechten van de ondernemingen doordat 

zij niet kunnen voorzien in welke mate de nationale vertrouwelijkheidsbescherming hen kan 

waarborgen tegen inbreuken. Een oplossing voor dit probleem is noodzakelijk. De vraag is 

echter of de uitbreiding van het personele toepassingsgebied van het LPP het meest 

wenselijke resultaat oplevert. Het Hof toonde in Dirección General de Defensa465 immers 

consistentie met het door haar uitgewerkte LPP. Het probleem is voorts van een grotere 

aard: de discrepanties in de onderzoeksbevoegdheden van de verschillende NMa‟s vormen 
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de essentie van dit probleem. Een minimale stap die door de wetgever dient te worden 

ondernomen is het reguleren van de werking van het ECN. Een optimale oplossing zou er 

aldus in bestaan om de onderzoeksbevoegdheden te harmoniseren. Dit zou de essentie van 

het ontstane probleem vatten en enige schade aan de rechten van de onderneming teniet 

doen. 

 

C. Besluit 

 

146. Vo. 1/2003 heeft een daadwerkelijke modernisering van het mededingingsklimaat tot 

stand gebracht. Nadruk op zelfevaluatie zorgt ervoor dat de taak van de bedrijfsjurist 

essentieel wordt, aangezien zij op voortdurende wijze de juridische aspecten van het 

mededingingsrecht kan vertalen naar strategisch advies. De rol van deze jurist blijft, 

niettegenstaande dat zij belangrijker wordt, echter van eenzelfde aard, namelijk het 

adviseren van de onderneming. Dit levert geen nieuwe invalshoek op ten aanzien van de 

LPP-bescherming, waardoor de vertrouwelijkheid niet gebrekkig is. 

 

De decentralisering levert echter problemen op: het ECN laat allocatie van onderzoeken en 

de uitwisseling van informatie toe. Doordat echter geen duidelijke regels over de allocatie 

bestaan, en doordat door het beroepsgeheim beschermde informatie via uitwisseling alsnog 

als bewijs kan worden gebruikt, worden de rechten van verdediging en het recht op 

rechtszekerheid van de onderneming geschonden. De vraag kan echter gesteld worden of 

de uitbreiding van het personele toepassingsveld van de vertrouwelijkheidsbescherming de 

ideale oplossing is op dit probleem. Harmonisering van de onderzoeksbevoegdheden of 

duidelijke wetgeving betreffende allocatie en uitwisseling van informatie lijken consistentere 

en duurzamere oplossingen aan te bieden. 

 

§ 5. De internationale dimensie van het Mededingingsrecht: nood aan bescherming van 

buitenlandse advocaten? 

 

147. De vraag dient gesteld te worden of de steeds verdergaande globalisering en haar 

invloed op de internationale handel de noodzaak in het leven roept om een LPP toe te 

kennen aan advocaten die geen lid zijn van een balie van één der Lidstaten. Het is immers 

duidelijk dat mededingingsbeperkende gedragingen die de handel tussen de Lidstaten 

beïnvloeden niet enkel terug te leiden zijn tot binnen de grenzen van de EU.466 De 

Commissie maakt alleszins duidelijk dat de internationale dimensie van het 
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mededingingsbeleid en de nood aan internationale samenwerking betreffende deze dimensie 

steeds pertinenter wordt.467 De vraag die aldus gesteld dient te worden is in welke mate een 

succesvolle internationale samenwerking afhankelijk is van enige toekenning van 

vertrouwelijkheidsbescherming. 

 

Argumenten voor toekenning van een beroepsgeheim zouden kunnen gevonden worden in 

redelijkheidsoverwegingen die bevordering van de internationale samenwerking voor ogen 

hebben. Indien bijvoorbeeld gelijkaardige waarborgen van onafhankelijkheid worden 

geboden in een land, of indien Europese advocaten bescherming genieten in een derde 

land, zou het als een logisch gevolg kunnen worden aanzien om de advocaten van dit land 

ook bescherming te gunnen.468 Dergelijke redeneringen zijn echter gevaarlijk: het 

internationaal recht biedt immers niet dezelfde waarborgen als het Europees recht.469 Zelfs 

indien enige bescherming wordt gegund wordt aan een onafhankelijke advocaat, blijft de 

kans groot op uiteenlopende interpretaties van dit begrip, die immers door nationaal recht 

worden bepaald indien hierover geen institutionele omkadering wordt afgesproken.470  

 

Er mag daarenboven niet lichtzinnig worden besloten tot toekenning van bescherming aan 

buitenlandse advocaten. Het doel van de Europese vertrouwelijkheid dient immers overeind 

te blijven: de beklaagde wordt in een positie geplaatst waarin hij samen met zijn advocaat in 

volledige vrijheid informatie kan uitwisselen om zijn verdediging op een ideale manier voor te 

bereiden. Indien zomaar aan buitenlandse advocaten vertrouwelijkheidsbescherming wordt 

toegekend, kan deze garantie worden geschaad: wanneer het recht waaraan een 

buitenlandse advocaat is onderworpen een minder verregaande bescherming kent, waardoor 

informatie die door het Europees recht zou moeten beschermd zijn, wordt publiek gemaakt, 

betekent dit dat de cliënt onherroepelijk wordt geschaad in zijn recht van verdediging, zoals 

gewaarborgd in de EU. Het is dus van essentieel belang dat de functie van de Europese 

bescherming overeind blijft indien de toekenning van enige vertrouwelijkheid aan 

buitenlandse advocaten wordt nuttig of noodzakelijk geacht.471  

 

Onderzoek van de internationale samenwerking die de EU onderneemt toont echter aan dat 

enige bescherming van vertrouwelijkheid niet noodzakelijk is voor de succesvolle 

samenwerking op internationaal niveau. Er doen zich twee vormen van internationale 

samenwerking voor, namelijk bilaterale en multilaterale. Deze worden hieronder besproken. 
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A. Bilaterale samenwerking: de EU en de Verenigde Staten472 

 

148. In 1991473 en in 1998474 werden tussen de EU en de Verenigde Staten overeenkomsten 

gesloten betreffende internationale samenwerking bij de afdwinging van hun 

mededingingsrecht. Gezien de extraterritoriale werking van hun mededingingsregels475 werd 

de noodzaak aangevoeld om een samenwerking tot stand te brengen die toelaat om op 

basis van respect voor elkanders rechtsstelsel over de grenzen van hun jurisdictie heen een 

efficiënte afdwinging van de mededingingsregelen tot stand te brengen. 

 

De samenwerking werd uitgebouwd rond het respect voor de rechtsordes van beide partijen. 

Geen wijzigingen werden doorgevoerd aan zowel het materiële, als het procedurele recht 

van de geldende mededingingsregels.476 Dit geldt ook ten aanzien van de LPP-bescherming: 

art. VIII, 1 van de Overeenkomst van 1991 voorziet zelfs expliciet in de vertrouwelijkheid van 

informatie indien uitwisseling niet wordt toegestaan door het recht van de partij die in het 

bezit is van deze informatie of indien dit conflicteert met centrale belangen van deze partij.  

 

Als besluit kan dus worden gesteld dat de partijen wel degelijk overwegingen ten aanzien 

van discrepanties in vertrouwelijkheidsbescherming in rekening hebben gebracht bij het 

sluiten van deze overeenkomst en dat geoordeeld werd dat een succesvolle samenwerking 

mogelijk is zonder enige onderlinge aanpassing van deze bescherming. Dit besluit wordt 

ondersteund door het feit dat de eerder vermelde onderhandelingen betreffende erkenning 

van de hoedanigheid van de advocaat tussen beide rechtsordes477 geen resultaat hebben 

opgebracht, terwijl de samenwerking tussen beiden is ontstaan na deze pogingen. De 
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praktijk weerspiegelt deze bevindingen: ondanks de discrepanties tussen beide stelsels is de 

samenwerking uitgegroeid tot een succesvolle relatie tussen gelijkgezinde partijen.478 De 

bilaterale samenwerking tussen de EU en de Verenigde Staten betreffende 

mededingingsrecht is dus niet afhankelijk van enige erkenning van vertrouwelijkheid van het 

advies van een advocaat. 

 

B. Multilaterale samenwerking 

 

149. Nood aan internationale samenwerking omtrent toepassing van mededingingsregels is 

een steeds vaker agendapunt in internationale fora. Voornamelijk binnen het kader van de 

Wereldhandelsorganisatie werden pogingen ondernomen tot het opstellen van een 

internationale regelgeving over dit onderwerp. De grote economische verschillen en 

belangen van de verschillende staten hebben hier echter geen succesverhaal van 

gemaakt.479  

 

De meeste resultaten werden verwezenlijkt binnen het kader van het „International 

Competition Network‟.480 Dit netwerk biedt de mededingingsautoriteiten van verschillende 

staten een informeel forum waarbinnen een oplossing kan worden gevonden voor de 

problemen die de internationale aspecten van het mededingingsrecht met zich 

meebrengen.481 Het netwerk brengt aldus de verschillende staten samen en kan een groter 

besef van de internationale dimensie en de nood aan samenwerking stimuleren. De EU 

hecht enorm veel belang aan de werking van dit netwerk en tracht een voortrekkersrol aan te 

nemen bij het bevorderen van deze samenwerking.482 Dit resulteert in convergentie op basis 

van „soft law‟.483 Een daadwerkelijke internationale regelgeving hieromtrent zal echter niet in 

de nabije toekomst voorhanden zijn. 

 

150. Dergelijke initiatieven, hoewel belangrijk, brengen de nood aan een internationale 

erkenning van het beroepsgeheim niet in een nieuw daglicht. Het internationale kader is niet 

voldoende ontwikkeld om te dienen als basis waarrond procedureregels of garanties ten 
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aanzien van de onafhankelijkheid van de advocaat kunnen worden uitgebouwd. Gezien de 

nood aan een daadwerkelijke bescherming van de cliënt en de mogelijkheid tot omzeiling 

hiervan indien zomaar een uitbreiding naar niet-EU advocaten zou plaatsvinden, blijkt hier 

aldus weinig stimulering uit voort te vloeien naar een uitbreiding van het toepassingsgebied 

van het LPP. 

 

C. Besluit 

 

151. Internationale samenwerking ten aanzien van mededingingsrecht treedt steeds meer op 

de voorgrond. Voornamelijk de bilaterale samenwerking tussen de EU en de Verenigde 

Staten zorgen vandaag de dag voor een succesvol antwoord op de problemen die zich 

tussen de partijen kunnen voordoen. Nochtans vindt dit plaats zonder enige onderliggende 

afstelling van de rechtsordes, inclusief de regelen aangaande LPP-bescherming. Er kan dus 

besloten worden dat de bescherming van de adviezen van de buitenlandse advocaat geen 

essentiële voorwaarde is voor een samenwerking op internationaal vlak. 

 

Multilaterale samenwerking staat nog in kinderschoenen. Terwijl initiatieven hiertoe talrijker 

en prominenter worden, kan hier (nog) geen kader uit worden afgeleid waarrond een 

gemeenschappelijke vertrouwelijkheidsbescherming kan worden uitgebouwd. Aangezien het 

van essentieel belang is om de functie van de bescherming te vrijwaren, mag niet te 

lichtzinnig overgegaan worden tot toekenning ervan aan buitenlandse advocaten. 

 

De internationale dimensie van het mededingingsrecht biedt aldus geen overtuigende 

argumenten aan die het personele toepassingsgebied van het Europese LPP op de helling 

zetten. 

 

§ 6. Besluit: opportuniteitsoverwegingen leveren resultaten op die door de wetgever in 

rekening dienen te worden gebracht 

 

152. Een opportuniteitscontrole die de invloed van het Europese mededingingsklimaat 

onderzoekt brengt punten aan die een uitbreiding van het personele toepassingsgebied van 

het LPP zouden kunnen ondersteunen. Deze dienen echter niet te worden overschat: veel 

argumenten baseren zich op onzekere uitgangspunten die zowel bevestigd als ontkracht 

kunnen worden. De Hoven hebben met de conceptualisering van de bescherming als 

waarborg van het recht van verdediging voor rechtszekerheid gekozen en een duidelijke 

visie op het doel van LPP ontwikkeld. Zij passen deze visie op consistente wijze toe en laten 
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zich niet in met een belangenafweging die op onzekere veronderstellingen rust. Dit zou 

immers hun taak te buiten gaan. 

 

De beperkte personele toepassing van de bescherming schendt evenwel op onrechtstreekse 

wijze de rechten van verdediging van de onderneming: door de uitwisseling van informatie 

binnen het ECN kunnen vertrouwelijkheidsregels van een Lidstaat die een verregaande 

bescherming kent, worden omzeild. Dit vormt een ernstig probleem dat een oplossing 

verdient.  

 

Terwijl een uitbreiding van het personele toepassingsgebied een dergelijke oplossing kan 

inhouden, zou het betreurenswaardig zijn dat louter omwille van een onrechtstreeks gevolg 

van een wetgevingsdaad, die net een efficiëntere en coherentere wijze van waarheidsvinding 

wou opbouwen, de zorgvuldig uitgedachte vertrouwelijkheidsbescherming, die een flexibel 

compromis inhoudt tussen de functie van het mededingingsrecht en het respect voor het 

individu, hierdoor zou dienen aangepast te worden. 

 

153. Het besluit dat dus genomen kan worden is dat een eventuele uitbreiding van het LPP 

door de wetgevende instanties van de EU zou dienen te worden ondernomen. Hier bestaan 

mogelijkheden voor: de verschillen die tussen de nationale procedureregels en vormen van 

bescherming bestaan, vormen immers obstakels, enerzijds voor de vlotte werking van het 

mededingingsrecht, dat qua functie aan de werking van de interne markt wordt gekoppeld484, 

anderszijds voor een onbelemmerde dienstverlening van de advocaat over de grenzen van 

de Lidstaten heen. Zeker gezien het verdergaande doel van de werking van de interne markt 

in art. 3(3)  VEU zal dit ex art. 114 VWEU kunnen worden geharmoniseerd. 

  

Hier dient echter opgemerkt te worden dat dergelijke overwegingen wel degelijk in acht 

werden genomen door de wetgevers: in de procedure voorafgaand aan de verwezenlijking 

van Vo. 1/2003 werd expliciet in het voorstel een amendement voorgesteld door de 

Economische en Monetaire Commissie van het Europees Parlement, waarin de bescherming 

werd uitgebreid tot interne raadsmannen, zijnde bedrijfsjuristen, op voorwaarde dat zij zich 

aan deontologische regels onderwerpen.485 Dit voorstel werd echter op overtuigende wijze 

verworpen: 404 parlementsleden stemden tegen, slecht 69 stemmen voor invoering van 
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deze voorziening.486 Ook in het kader van Verordening 139/2004487 werd een dergelijke regel 

zelfs goedgekeurd door het Europees Parlement, maar uiteindelijk niet aangenomen door de 

Raad.488 Dit betekent dat de nood aan uitbreiding van LPP uitvoerige bespreking heeft 

genoten door deze beleidsmakers en dat bij het maken van de balans tussen de 

verschillende op het spel staande waarden de voorkeur is gegeven aan een restrictieve 

interpretatie hiervan.  

 

In dit licht kan gesteld worden dat het Gerecht in Akzo niet alleen een consistente toepassing 

als recht van verdediging verzekert, maar zelfs in overeenstemming met de 

beleidsdoelstellingen van de EU oordeelt dat geen uitbreiding van de personele toepassing 

van LPP gewenst is.489 Het valt dan ook te betwijfelen of het Hof in haar arrest een 

uitbreiding van de personele toepassing van de vertrouwelijkheid zal bewerkstelligen. 

 

154. Het probleem dat ontstaat door de creatie van het ECN is weliswaar betreurenswaardig 

en verdient een oplossing. Duidelijk is echter dat deze oplossing niet geacht wordt te liggen 

in een uitbreiding van de toepassing van de bescherming op de bedrijfsjurist, aangezien dit 

voorstel op overtuigende wijze van de baan werd geschoven. Terwijl de analyse van dit 

essay deze restrictieve benadering van het beroepsgeheim ondersteunt, zal echter minstens 

een duidelijke regulering van de werking van het ECN dienen te worden uitgedacht, die 

daadwerkelijk respect toont voor de onderliggende rechtsstelsels en een dergelijke omzeiling 

onmogelijk maakt. Dit is immers noodzakelijk om daadwerkelijke eerbiediging van de rechten 

van de ondernemingen te garanderen.  
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Conclusie 

155. Het Europees Mededingingsrecht is van centraal belang voor de verwezenlijking van 

een volwaardige Europese Unie. Haar sterk economisch gerichte functie leidt tot 

verregaande bevoegdheden ter beschikking van de onderzoeksinstanties; dit om hen in staat 

te stellen om de economische werkelijkheid te achterhalen en, indien nodig, te bestraffen. 

Gebrek in de wetgeving aan een afdoende vertrouwelijkheidsbescherming brengt de Hoven 

ertoe om dit als fundamenteel recht te erkennen, inherent aanwezig in de Europese 

rechtsorde. Gezien de functie van het mededingingsrecht en de belemmering die het LPP 

hierop vormt, is het niet verwonderlijk dat hieraan een restrictieve interpretatie wordt 

gegeven. 

 

156. De Hoven conceptualiseren de vertrouwelijkheid als een recht van verdediging en 

passen deze visie op consistente wijze toe bij hun uitwerking van de bescherming. Ook de 

uitsluitingen van de bedrijfsjurist en van de buitenlandse advocaat worden vanuit dit oogpunt 

op objectieve wijze gerechtvaardigd.  

 

157. Grondige analyse van de Europese context en van de internationale dimensie van het 

mededingingsrecht tonen aan dat veel te snel wordt aangenomen dat deze onderscheiden 

niet aangepast zijn aan het hedendaagse mededingingsklimaat. Argumenten kunnen 

inderdaad gevonden worden die een bepaalde uitbreiding van het personele 

toepassingsgebied propageren, doch zijn gebaseerd op onzekere stellingen, die moeilijk op 

algemene wijze kunnen worden bevestigd. Zij vormen aldus een delicate grondslag voor 

uitwerking van enige bescherming, die moeilijk door de Hoven in acht kan worden genomen. 

Dergelijke overwegingen dienen eerder op wetgevend niveau te worden besproken. Men kan 

echter vaststellen dat dit wel degelijk is gebeurd en dat men tot het besluit is gekomen dat 

het personele toepassingsveld geen uitbreiding verdient. Er kan aldus zelfs gesteld worden 

dat de Hoven niet slechts het respect voor de rechten van verdediging garanderen, maar 

zelfs de beleidsstandpunten van de wetgever hebben in acht genomen en verdedigd. 

 

158. Een probleem doet zich echter voor binnen het kader van het European Competition 

Network. De gebrekkige regeling van de allocatieprocedure en de procedure tot uitwisseling 

van informatie kan tot een omzeiling van het recht op vertrouwelijkheid van een onderneming 

leiden. Dit is een probleempunt dat oplossing verdient. Gezien de consistente uitwerking 

door de Hoven van het LPP en duidelijke onwil van de wetgever om een bescherming toe te 

kennen aan de bedrijfsjurist, is echter de vraag of een ideale oplossing kan worden 

gevonden in de uitbreiding van dit beschermingsmechanisme. Het probleem vloeit immers 

voort uit de discrepanties die bestaan tussen de onderzoeksbevoegdheden van de 
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verschillende Nationale Mededingingsautoriteiten. Harmonisering van deze bevoegdheden 

zou dit probleem aldus op duurzamere wijze verhelpen en lijkt een aangeraden maatregel. 

Indien dit echter niet opportuun wordt geacht, dient minstens een duidelijke regulering van 

het European Competition Network plaats te vinden, die de allocatieprocedure verbindt aan 

duidelijke voorwaarden en transparantieregelen en die een omzeiling van nationale 

vertrouwelijkheidsregels onmogelijk maakt.  

 

159. Er kan besloten dat het twijfelachtig is dat het Hof van Justitie de geldende personele 

bescherming op aanmerkelijke wijze zal aanpassen of uitbreiden. Dit wordt ondersteund door 

de conclusie van advocaat-generaal Kokott, die, als een anticipatie op het Akzo-arrest, de 

beslissing van het Gerecht in stand houdt. 



102 

 

Bibliografie 

 

Akten van de instellingen van de Europese Unie 

 Verordening (EEG) nr. 17/1962 van de Raad van 6 februari 1962, Eerste verordening over 

de toepassing van artikelen 85 en 86 van het Verdrag, P.B. 13/204 van 21 februari 1962. 

 Richtlijn nr. 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de 

daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten, P.B. L 

78/17 van 1977. 

 Europese Commissie, Verslag over het mededingingsbeleid, 1984. 

 Beschikking 85/79/EEG van de Commissie van 14 december 1984 inzake een procedure 

op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV-30.809 - John Deere), P.B. L 35/58 van 

7 februari 1985. 

 Beschikking nr.88/589/EEG van de Commissie van 4 november 1988 inzake een 

procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/32.318 – London European – 

Sabena), P.B. L 317/47 van 24 november 1988. 

 Richtlijn nr. 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen 

stelsel van erkenning van hogeronderwijsdiploma‟s waarmee beroepsopleidingen van ten 

minste drie jaar worden afgesloten, P.B. L 19/16 van 24 januari 1989. 

 Richtlijn nr. 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter 

vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een 

andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven, P.B. L 77/36 van 14 

maart 1998.  

 Commissie, Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing 

van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag, P.B. C 132/1 van 12 mei 1999. 

 Commissie, Verslag over het mededingingsbeleid, 1999. 

 Europees Parlement, Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad 

betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het 

Verdrag en tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1017/68, verordening (EEG) nr. 

2988/74, verordening (EEG) nr. 4056/86 en verordening (EEG) nr. 3975/87, Economische 

en Monetaire Commissie, 21 juni 2001, Zittingsdoc. A5-229/2001 def. 

 Zitting van 6 september 2001, P.B. C 72/274 E van 21 maart 2002. 

 Commissie, Verslag aan de Raad en het Europees Parlement inzake de toepassing van 

de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschappen en de Regering van de 

Verenigde Staten van Amerika en de Regering van Canada betreffende de toepassing 

van hun mededingingsregels, 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002.  



103 

 

 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de 

uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, P.B. L 

1/1 van 4 januari 2003. 

 Europees Parlement, “Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad 

betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (de EG-

concentratieverordening), Economische en Monetaire Commissie, 9 juli 2003, Zittingsdoc. 

A5-257/2003 def. 

 Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle 

op concentraties van ondernemingen (de EG-concentratieverordening), P.B. L 24 van 29 

januari 2004, 1. 

 Commissie, Mededeling betreffende de samenwerking binnen het netwerk van 

Mededingingsautoriteiten, P.B. C 101/43 van 27 april 2004. 

 Commissie, Mededeling over informeel advies betreffende nieuwe vragen met betrekking 

tot de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag die in individuele gevallen rijzen 

(adviesbrieven), P.B. C 101/78 van 27 april 2004. 

 Commissie, Mededeling – Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de 

handel” in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, P.B. C 101/81 van 27 april 2004.  

 Commissie, Mededeling - Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van 

het Verdrag, P.B. C 101/97 van 27 april 2004. 

 Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende 

procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, P.B. L 

123/18 van 27 april 2004. 

 Commissie, Groenboek – Schadevorderingen wegens schending van de communautaire 

antitrustregels, COM def. 2005, 672. 

 Commissie, Verslag over het Mededingingsbeleid, 2005.  

 Commissie, Mededeling betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van 

geldboeten in kartelzaken, P.B. C 298/17 van 8 december 2006 

 Richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 

2006 betreffende diensten op de interne markt, P.B. L 376/36 van 27 december 2006. 

 Commissie, Witboek – Schadevorderingen wegens schending van de communautaire 

antitrustregels, COM def. 2008, 165. 

 Commissie, Verslag over het Mededingingsbeleid, 2008. 

 Protocol nr. 30 BIJ HET VWEU betreffende de toepassing van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie op Polen en het Verenigd Koninkrijk, P.B. C 83/313 

van 30 maart 2010.  



104 

 

 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, 7 december 2000, zoals 

aangepast, 12 december 2007, P.B. C 83/389 van 30 maart 2010. 

 Europees Parlement, Verslag over de institutionele aspecten van de toetreding van de 

Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden (2009/2241(INI)), Commissie consitutionele zaken, 6 mei 

2010, Zittingsdoc. A7-0144/2010 def. 

 

Verdragen 

 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Parijs, Resolutie 217 A (III) van de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 10 december 1948, U.N. Doc. A/810 

(1948), 71. 

 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, Rome, 

4 november 1950. 

 Overeenkomst van 23 september 1991 tussen de Regering van de Verenigde Staten van 

Amerika en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende de toepassing 

van hun mededingingsregels, P.B. L 95/47 van 27 april 1995, bekrachtigd door: Besluit nr. 

95/145/EG van de Raad en de Commissie van 10 april 1995 houdende sluiting van de 

Overeenkomst van 23 september 1991 tussen de Europese Gemeenschappen en de 

Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de toepassing van hun 

mededingingsregels, P.B. L 95/45 van 27 april 1995. 

 Overeenkomst van 4 juni 1998 tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van 

de Verenigde Staten betreffende de toepassing van de beginselen van positieve 

internationale courtoisie bij de handhaving van hun mededingingsrecht, P.B. L 173/28 van 

18 juni 1998. 

 Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, Lissabon, 13 december 2007, P.B. C 306/1 

van 17 december 2007. 

 

Nationale Wetgeving 

 Bundesrechtsanwaltsordnung (Duitsland). 

 Code Pénal (Frankrijk). 

 Codice Penale (Italië). 

 Codice Deontologico Forense (Italië). 

 Código Penal (Spanje). 

 Competition Act 1998 (Verenigd Koninkrijk). 

 Criminal Justice and Police Act 2001 (Verenigd Koninkrijk). 



105 

 

 Grondwet (België). 

 Rättegǻngbalken (Zweden). 

 Rechtsanwaltordnung (Oostenrijk). 

 Sarbanes-Oxley Act 2002 (Verenigde Staten). 

 Strafgesetzbuch (Duitsland). 

 Strafwet (België). 

 Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor Bedrijfsjuristen, B.S. 4 juli 

2000, err., B.S. 11 juli 2000, err., B.S. 28 augustus 2001 (België). 

 Wetboek van Strafrecht (Nederland). 

 

Rechtspraak 

Hof van Justitie en Gerecht van de Europese Unie 

 HvJ, 5 februari 1963, 26/62, NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend 

en Loos/Nederlandse Administratie der Belastingen, Jur. 1963, 1. 

 HvJ, 15 juli 1964, 6/64, Flaminio Costa/E.N.E.L., Jur. 1964, 1203. 

 HvJ, 12 november 1969, 29/69, Erich Stauder/Stadt Ulm - Sozialamt, Jur. 1969, 419. 

 HvJ, 17 december 1970, 11/70, Internationale Handelsgesellschaft/Einfuhr- und 

Vorratstelle für Getreide und Futtermittel, Jur. 1970, 1125. 

 HvJ, 14 juli 1972, 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd/Commissie, Jur. 1972, 619. 

 HvJ, 14 mei 1974, 4/73, Nold/Commissie, Jur. 1974, 491.  

 HvJ, 28 oktober 1975, 36/75, Rutili/Ministre de l‟intérieur, Jur. 1975, 1219.  

 HvJ, 13 februari 1979, 85/76, Hoffmann-Laroche & Co AG/Commissie, Jur. 1979, 461. 

 HvJ, 13 december 1979, 44/79, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, Jur. 1979, 3727. 

 HvJ, 26 juni 1980, 136/79, National Panasonic (UK) Limited/Commissie, Jur. 1980, 2033. 

 HvJ, 18 mei 1982, 155/79, AM & S Europe Limited/Commissie, Jur. 1982, 1575.  

 HvJ, beschikking van 18 juni 1986, gevoegde zaken 142/84 en 156/84, British American 

Tobacco Company Ltd/Commissie, Jur. 1986, 1899.  

 HvJ, 21 september 1989, gevoegde zaken 46/87 en 227/88, Hoechst AG/Commissie, Jur. 

1989, 2859.  

 HvJ, 18 oktober 1989, 27/88, Solvay & Cie/Commissie, Jur. 1989, 3355. 

 HvJ, 18 oktober 1989, 374/87, Orkem/Commissie, Jur. 1989, 3283. 

 Gerecht, beschikking, 4 april 1990, T-30/89, Hilti AG/Commissie, Jur. 1990, II-163. 

 HvJ, 23 april 1991, C-41/90, Klaus Höfner en Frits Elser/Macrotron GmbH, Jur. 1991, I-

1979. 

 HvJ, 19 juli 1992, C-67/91, Dirección General de Defensa de la Competencia/Asociación 

Española de Banca Privada en anderen, Jur. 1992, I-4785. 



106 

 

 HvJ, 31 maart 1993, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85 - C-

129/85, A. Ahlström Osakeyhtiö en anderen/Commissie, Jur. 1993, I-1307.  

 HvJ, 19 mei 1994, C-36/92, Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven 

(SEP)/Commissie, Jur. 1994, I-1911.  

 Gerecht, 8 maart 1995, T-34/93, Société Générale/Commissie, Jur. 1995, II-545 

 Gerecht, beschikking van 19 juni 1996, gevoegde zaken T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-

138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 en T-157/94, NMH 

Stahlwerke GmbH en anderen/Commissie, Jur. 1996, II-537. 

 Gerecht, beschikking van 3 maart 1998, T-610/97 R, Hanne Norup Carlsen en 

anderen/Raad van de Europese Unie, Jur. 1998, II-485.  

 Gerecht, 14 mei 1998, T-308/94, Cascades SA/Commissie, Jur. 1998, II-925. 

 HvJ, 8 juli 1999, C-199/92, Hüls AG/Commissie, Jur. 1999, I-4287. 

 Gerecht, 7 december 1999, T-92/98, Interporc Im- und Export GmbH/Commissie, Jur. 

1999, II-3521. 

 Gerecht, 8 december 1999, T-79/99, Euro-Lex European Law Expertise GmbH/Bureau 

voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Jur. 1999, 

II-3555. 

 HvJ, 20 september 2001, C-453/99, Courage Ltd t. Bernard Crehan en Bernard 

Crehan/Courage Ltd en anderen, Jur. 2001, I-6297. 

 HvJ, 19 februari 2002, C-309/99, J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh en Price Waterhouse 

Belastingadviseurs BV/Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Jur. 

2002, I-1577. 

 Gerecht, 20 maart 2002, T-9/99, HFB Holding für Fernwärmetechnik 

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG en anderen/Commissie, Jur. 2002, II-1487. 

 HvJ, 15 oktober 2002, gevoegde zaken C-238/99, C-244/99, C-245/99, C-247/99, C-

250/99 - C-252/99, C-254/99, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) en 

anderen/Commissie, Jur. 2002, I-8375. 

 HvJ, beschikking van 23 oktober 2002, C-445/00, Oostenrijk/ Raad van de Europese 

Unie, Jur. 2002, I-9151. 

 Gerecht, 6 maart 2003, gevoegde zaken T-228/99 en T-233/99, Westdeutsche 

Landesbank Girozentrale en Land Nordrhein-Westfalen/Commissie, Jur. 2003, II-435. 

 HvJ, 20 mei 2003, gevoegde zaken C-465/00, C-138 en 139/01, 

Rechnungshof/Österreichischer Rundfunk, Jur. 2003, I-12489. 

 Gerecht, beschikking van 30 oktober 2003, gevoegde zaken T-125/03 en T-253/03, Akzo 

Nobel Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd/Commissie, Jur. 2003, II-4771. 

 HvJ, 20 oktober 2005, C-334/05, Commissie/Portugal, Jur. 2005, I-8911. 



107 

 

 HvJ, 27 juni 2006, C-540/03, Europees Parlement/Raad van de Europese Unie, Jur. 2006, 

I-5769. 

 HvJ, 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04 – C-298/04, Vincenzo Manfredi/Lloyd 

Adriatico Assicurazioni SpA, Jur. 2006, I-6619. 

 HvJ, 12 september 2006, C-300/04, M.G. Eman en O.B.Sevinger/College van 

Burgemeesters en Wethouders van Den Haag. 

 HvJ, 21 juni 2007, C-158/06, Stichting ROM-projecten/Staatssecretaris van Economische 

Zaken, Jur. 2007, I-5103. 

 Gerecht, 17 september 2007, gevoegde zaken T-125/03 en T-253/03, Akzo Nobel 

Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd/Commissie, Jur. 2007, II-3523. 

 HvJ, 7 juli 2009, C-558/07, The Queen, op verzoek van S.P.C.M. SA en 

anderen/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, Jur. 2009, I-

00000. 

 HvJ, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd/Commissie, n.n.g. 

 Conclusie advocaat-generaal Warner van 20 januari 1981 in de zaak 155/79, AM & S 

Europe Ltd/Commissie, Jur. 1982, 1575. 

 Conclusie advocaat-generaal Sir Gordon Slynn van 26 januari 1982 in de zaak 155/79, 

AM & S Europe Ltd/Commissie, Jur. 1982, 1575. 

 Conclusie advocaat-generaal Lenz, 28 maart 1985, 137/84, Ministre Public/Robert 

Heinrich Maria Mutsch, Jur. 1985, 2681. 

 Conclusie advocaat-generaal F.G. Jacobs, 15 december 1993, C-36/92, Samenwerkende 

Elektriciteits – Produktiebedrijven (SEP)/Commissie, Jur. 1994, I-1914. 

 Conclusie advocaat-generaal Alber, 21 februari 2002, gevoegde zaken C-74/00 en C-

75/00, Falck SpA en Acciaierie di Bolzano SpA/Commissie, Jur. 2002, I-7869. 

 Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott, 29 april 2010, C-550/07 P, Akzo Nobel 

Chemicals Ltd en anderen/Commissie, n.n.g. 

 

Europees Hof en Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 

 EHRM, 21 februari 1975, Golder t. Verenigd Koninkrijk, E.H.R.R. 1979-1980, 524. 

 EHRM, 20 november 1989, Markt Intern Verlag GmbH en Klaus Bermann t. Duitsland, 

EHRR 1990, 161. 

 EHRM, 28 november 1991, S t. Zwitserland, E.H.R.R. 1992, 670. 

 EHRM, 25 maart 1992, Campbell t. Verenigd Koninkrijk, E.H.R.R. 1993, 137. 

 EHRM, Funke t. Frankrijk, E.H.R.R. 1993, 297. 

 EHRM, 16 december 1992, Niemitz t. Duitsland, EHRR 1993, 17. 

 ECRM, Noviflora Sweden AB t. Zweden, EHRR 1993, CD6.  



108 

 

 EHRM, Imbroscia t. Zwitserland, E.H.R.R.1994, 441. 

 EHRM, 15 november 1996, Cantoni t. Frankrijk, beschikbaar via 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/. 

 EHRM, Saunders t. Verenigd Koninkrijk, E.H.R.R. 1996.  

 EHRM, Murray t. Verenigd Koninkrijk, E.H.R.R. 1996, 29. 

 EHRM, Kopp t. Zwitserland, E.H.R.R. 1999, 91.  

 EHRM, 6 april 2000, Labita t. Italië, beschikbaar via 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/. 

 EHRM, 20 september 2000, Foxley t. Verenigd Koninkrijk, beschikbaar via 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/. 

 EHRM, 5 oktober 2001, Erdem/Duitsland, E.H.R.R. 2002.  

 EHRM, DSB Senator Lines GmbH v. Member States of the European Union, ECHR 2004, 

1. 

 EHRM, 21 maart 2002, Nikula t. Finland, E.H.R.R. 2004, 45. 

 EHRM, Casado Coca t. Spanje, E.H.R.R. 2004, 45. 

 EHRM, 16 april 2002, Ste Colas Est en anderen t. Frankrijk, EHRR 2004, 17. 

 EHRM, 29 april 2002, A.B. t. Nederland, E.H.R.R. 2003, 48. 

 EHRM, 26 juli 2002, Meftah en anderen t. Frankrijk, beschikbaar via 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/. 

 EHRM, 12 november 2007, Smirnov t. Rusland, beschikbaar via 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/. 

 EHRM, 24 oktober 2008, André en anderen t. Frankrijk, beschikbaar via 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/. 

 

Nationale Gerechtshoven 

 House of Lords, Duchess of Kingston‟s Case, St. Tr. 1776, 355 (Verenigd Koninkrijk). 

 Supreme Court, Upjohn Co v. US, U.S. 1981, 383 (Verenigde Staten). 

 High Court of Australia, Baker v. Campbell, HCA 1983, 39 (Australië). 

 Cour de Cassation, chambre criminelle, 29 mei 1989, Bull. crim. No 218 (Frankrijk). 

 Cour de Cassation, chambre criminelle, 12 maart 1992, Bull. crim. No 112 (Frankrijk). 

 House of Lords, R. v. Derby Magistrates‟ Court, Ex parte B, A.C. 1996, 487 (Verenigd 

Koninkrijk). 

 Cass., 23 december 1998, J.L.M.B. 1999, 61 (België). 

 Court of Appeal – Commercial Court, General Mediterranean Holdings SA v. Patel & 

Anor, All E.R. 1999, 673 (Verenigd Koninkrijk). 



109 

 

 House of Lords, R. (Morgan Grenfell & Co Ltd.) v. Special Commissioner of Income Tax et 

al., W.L.R. 2003, 1299 (Verenigd Koninkrijk). 

 House of Lords, Three Rivers District Council and others v. Governor and Company of the 

Bank of England (No. 6), A.C. 2005, 610 (Verenigd Koninkrijk). 

 Federal Court of Australia, 12 september 2007, Telstra t. Minister for Communiations, 

Information Technology and the Arts, FCA 2007, 1445 (Australië). 

 Federal Court of Australia, 13 december 2007, Rich t. Harrington, FCA 2007, 1987 

(Australië). 

 

Rechtsleer 

Boeken 

 ANDREANGELI, A., EU Competition Enforcement and Human Rights, Cheltenham, 

Edward Elgar, 2008, xxv + 272 p. 

 AUBURN, J., Legal Professional Privilege, Law & Theory, Oxford, Hart Publishing, 2000, 

xxxviii + 269 p. 

 CRAIG, P. en DE BURCA, G. (eds.), The Evolution of EU law, Oxford, Oxford University 

Press, 1999, cxiii + 824 p.  

 CRAIG, P. en DE BURCA, G., EU Law, Text, Cases and Materials, 4e ed., Oxford, Oxford 

University Press, 2008, cliii + 1148 p. 

 CURTIN, D. en O‟KEEFFE, D. (eds.), Constitutional Adjudication in European Community 

and National Law, Londen, Butterworths, 1992, 307 p. 

 DE VOS, M. (ed.), European Union internal market and labour law: friends or foes?, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, xiii + 149 p. 

 DWORKIN, R., Taking Rights Seriously, New Jersey, Harvard University Press, 1978, xv 

+ 293 p. 

 EMBERLAND, M., The Human Rights of Companies: Exploring the Structure of ECHR 

Protection, Oxford, Oxford University Press, 2006, xxviii + 239 p. 

 FAULL, J. en NIKPAY, A. (eds.), The EC Law of Competition, 2e ed., Oxford, Oxford 

University Press, 2007, clxxi + 1844 p. 

 HAWK, B. (ed.), International Antitrust Law and Policy, Annual Proceedings from the 

Fordham Corporate Law Institute, New York, Juris Publishing, 2004, 795 p.  

 HOSKINS, M. en ROBINSON, W. (eds.), A true European, Essays for Judge David 

Edward, Oxford, Hart Publishing, 2004, xliv + 399 p. 

 JONES, A. en SUFRIN, B., EC Competition Law, Text, Cases and Materials, 3e ed., 

Oxford, Oxford University Press, 2008, cv + 1418 p. 



110 

 

 KOKKORIS, I. en LIANOS, I. (eds.), The Reform of EC Competion Law, New Challenges, 

Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, xl + 578 p. 

 MORE, G. en SHAW, J. (eds.), The New Legal Dynamics of European Union, Oxford, 

Clarendon Press, 1995, xiv + 355 p.  

 SHAW, M.N., International Law, 6e ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 

clxvi + 1542 p. 

 VIVES, X. (ed.), Competition Policy in the EU, Fifty Years on from the Treaty of Rome, 

Oxford, Oxford University Press, 2009, xviii + 378 p.  

 WEILER, J.H.H., The constitution of Europe, Cambridge, Cambridge University Press 

1999, xvi + 364 p.  

 WESSELING, R., The Modernisation of EC Antitrust Law, Portland, Hart Publishing, 2000, 

xix + 252 p. 

 WHISH, R., Competition Law, 6e ed., Oxford, Oxford University Press, 2009, lxxx + 1006 

p. 

 WIGMORE, J.H. en MCNAUGHTON, J.T., Evidence in Trials at Common Law, Boston, 

Little, Brown & Co., 1961, xx + 634 p. 

 WILLIAMS, A., EU Human Rights Policies, A Study in Irony, Oxford, Oxford University 

Press, 2004, xix + 219 p. 

 WILS, W.P.J., Principles of European Antitrust Enforcement, Oxford, Hart Publishing, 

2005, xiii + 187 p. 

 WILS, W.P.J., Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement, Oxford, Hart 

Publishing, 2008, xxiv + 206 p. 

 

Tijdschriften 

 ALBORS-LLORENS, A., “The European Court of Justice: More than a teleological Court”, 

CYELS 1999, 373-389.  

 ANDREANGELI, A., “The Protection of Legal Professional Privilege in EU Law and the 

Impact of the Rules on the Exchange of Information within the European Competition 

Network on the Secrecy of Communications between Lawyer and Client: one step 

forward, two steps back?”, The Competition Law Review 2005, 31-54. 

 ANDREANGELI, A., “The impact of the Modernisation Regulation on the guarantees of 

due process in competition proceedings” (“Impact of Modernisation”), E.L.Rev. 2006, 321-

349. 

 ANDREANGELI, A., noot onder Gerecht, gevoegde zaken T-125/03 en T-253/03, Akzo 

Nobel Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd/Commissie, European Business Law 

Review 2008, 1141-1161. 



111 

 

 BAUDESSON, T. en ROSHER, P., “Le Secret Professionel face au Legal Privilege”, RDAI 

2006, 37-66. 

 BAUM, I., “The Corporate Lawyer Client Privilege: A Comparative Law Analysis from Law 

& Economics Perspective” in German Working Papers in Law and Economics, 2006, 

artikel 13, 1-54. 

 BENOIT-MOURY, A. en JACQUES, E., “Commentaire de la loi du 1er mars 2000 créant 

l‟Institut des juristes d‟entreprise”, J.T. 2000, 738. 

 BRAMMER, S., “Concurrent jurisdiction under regulation 1/2003 and the issue of case 

allocation”, C.M.L.Rev. 2005, 1383-1424.. 

 CAIRNS, W., “Privileged few – The CFI contiues to exclude in-house lawyers from 

confidentiality protection in EU Competition cases”, The Law Teacher 2008, 107-115. 

 CARR, J., “Should In-House Lawyers have Lawyer/Client Privilege?”, International 

Business Lawyer 1996, 522-526. 

 CHRISTOFOROU, T., “Protection of Privilege in EEC Competition Law: the Imperfections 

of a Case”, Fordham International Law Journal 1985-1986, 1-62. 

 COHEN, C., “In-House Counsel and the Attorney-Client Privilege How Sarbanes-Oxley 

Misses the Point”, Stanford Journal of Law, Business and Finance 2003-2004, 297-322. 

 DAWES, A., noot onder Gerecht., 17 september 2007, gevoegde zaken T-125/03 en T-

253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd/Commissie, Revue du Droit 

de l’Union européenne 2008, 157-163. 

 DRIJBER, B.J. en EHLERMANN, C.D., “Legal Protection of Enterprises: Administrative 

Procedure, in particular Access to Files and Confidentiality”, E.C.L.R. 1996, 375-383. 

 EHLERMANN, C.D., “The modernisation of EC antitrust policy: a legal and cultural 

revolution”, C.M.L.Rev. 2000, 537-590. 

 EVANS, S.J.H., “Legal privilege na het AKZO-arrest: goed nieuws voor de „happy few‟, 

NTER 2008, 49-54. 

 FAULL, J., “In-house lawyers and legal professional privilege: a problem revisited”, 

Columbia Journal of European Law 1998, 139-145. 

 GEISEL, G.M., “The Legal Advice Requirement of the Attorney-Client Privilege: A Special 

Problem for In-House Counsel and Outside Attorneys Representing Corporations”, Mercer 

Law Review 1997, 1169-1218.  

 GERARD, D. en VANDERMEERSCH, D., “Arrêt Akzo – Le Tribunal de première instance 

C.E. refuse d‟étendre aux juristes d‟entreprise la protection du secret professionnel”, J.T. 

2007, 267-269. 



112 

 

 GIPPINI-FOURNIER, E., “Legal Professional Privilege in Competition Proceedings before 

The European Commission: Beyond the Cursory Glance”, Fordham International Law 

Journal 2005, 967-1048. 

 GOVAERE, I., “The supranational courts and the application of Community law: positive 

and negative aspects”, Advogado Editoria, 1997, 1-19. 

 HILL, A.M., “A problem of privilege: in-house counsel and the attorney-client privilege in 

the United States and the European Community”, Case Western Reserve Journal of 

International Law 1995, 145-194. 

 KAPLOW, L. en SHAVELL, S.M., “Legal Advice About Information to Present in Litigation: 

Its Effects and Social Desirability”, Harvard Law Review 1989, 565-615. 

 KUHNERT, K., “Bosphorus – Double standards in European human rights protection?”, 

Utrecht Law Review 2006, 177-189. 

 LESGUILLONS, H., “La Prérogative de Confidentialité: Domaine, Rôle et Limite”, RDAI 

2001, 819-837. 

 MANNIN, C., “The Case for In-house Legal Privilege in EC Law”, I.B.L.J. 2001, 855-863. 

 MARCHANDISE, P., “L‟exemple de la Belgique: L‟Institut belge des Juristes D‟entreprise”, 

RDAI. 2001, 865-872.  

 MURPHY, G., “CFI Signals Possible Extension of Professional Privilege to In-house 

Lawyers”, E.C.L.R. 2004, 447-454. 

 MYKOLAITIS, D., “Developments of Legal Professional Privilege under the Akzo/Akcros 

Judgment”, International Trade Law & Regulation 2008, 1-6.  

 ZACHARIAS, F.C., “Rethinking Confidentality”, Iowa Law Review 1989, 351-408. 

 WEBERMAN-ROUSSEL, L., “Legal Privilege: an American Perspective”, RDAI 2001, 843-

844. 

 REICHELT, D., “To what extent does the co-operation within the European Competition 

Network protect the rights of undertakings?”, C.M.L.Rev. 2005, 748-782. 

 RICHARDSON, H.L., “U.S. Law of Attorney-Client Privilege as Applied to Non-U.S. 

Lawyers: A Reciprocity Issue?”, Michigan Yearbook of International Legal Studies 1985, 

325-340. 

 RILEY, A., “EC Antitrust Modernisation: The Commission Does Very Nicely – Thank You! 

Part One: Regulation 1 and the Notification Burden” (hierna: Part One), E.C.L.R. 2003, 

604-615. 

 RILEY, A., “EC Antitrust Modernisation: The Commission Does Very Nicely – Thank You! 

Part Two: Between the Idea and the Reality: Decentralisation under Regulation 1”, 

E.C.L.R. 2003, 657-672 



113 

 

 SIMON, J., “La confidentialité des avis émis par les juristes dentreprise: le point de vue du 

MEDEF”, RDAI 2001, 839-842. 

 SIMON, W.H., “Ethical Discretion in Lawyering”, Harvard Law Review 1988, 1083-1145. 

 SUBIN, H.I., “The Lawyer as Superego: Disclosure of Client Confidences to Prevent 

Harm”, Iowa Law Review 1985, 1091-1164. 

 THORNBURG, E.G., “Sanctifying Secrecy: The Mythology of the Corporate Attorney 

Privilege”, Notre Dame Law Review 1993, 192-215. 

 VATIER, B., “Quelle est la Position du Barreau”, RDAI 2001, 881-884. 

 VENIT, J.S., “Brave New World: The Modernization and Decentralization of Enforcement 

under Articles 81 and 82 of the EC Treaty”, C.M.L.Rev. 2003, 545-580. 

 

Internetbronnen 

 BUHART, J. en SMITH, H., “Confidentiality of advice given by in-house legal counsel 

practicing in the European Union”, 

http://www.acc.com/legalresources/resource.cfm?show=16059. 

 CCBE Council of the Bars and Law Societies of the European Union, “The Professional 

Secret, Confidentiality and Legal Professional secret in Europe” (Het Edward Verslag), 

zoals geüpdatet, 2003, 

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/edward_enpdf1_1182334460.p

df en 

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/update_edwards_repor1_1182

333982.pdf. 

 CCBE Council of the Bars and Law Societies of the European Union, “Regulated legal 

professionals and professional privilege within the European Union, the European 

Economic Area and Switzerland, and certain other European jurisdictions” (het Fish 

Verslag), 2004, 

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/fish_report_enpdf1_118414526

9.pdf.  

 CCBE, “Code of Conduct for European Lawyers”, 28 october 1988, zoals gewijzigd, 19 

mei 2006, 

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/2006_code_enpdf1_12282935

27.pdf. 

 CCBE, “Status of the CCBE code of conduct at a national level”, 

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Status_of_the_CCBE_C1_125

1875770.pdf 

 



114 

 

 European Competition Network, ECN Model Leniency Programme, 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_en.pdf.  

 FAULL, J., voordracht voor het Fordham Corporate Law Institute, New York, 22-23 

oktober 1998, http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_048_en.html. 

 Gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie betreffende de werking van het 

netwerk van mededingingsautoriteiten, 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/joint_statement_nl.pdf. 

 HAMMOND, S.D., “Cornerstones of an Effective Leniency Program”, ICN Workshop on 

Leniency Programs, Sydney, 22 – 23 november 2004, 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/206611.htm. 

 Office of Fair Trading, Powers of Investigation, 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/ca98_guidelines/oft404.pdf. 

 Social Economic Committee, SEC Release 2002-158, 6 November 2002, www.sec.gov. 

 www.internationalcompetitionnetwork.org (laatst geraadpleegd op 14 mei 2010).  

 


