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In het nummer I still haven’t found what I’m looking for, vraagt Bono, de zanger van U2, zich hardop af wat 

hij moet doen om te vinden wat hij zoekt. Procespartijen worden niet zelden geconfronteerd met een 

gelijksoortig gevoel. Over het algemeen zal de eiser in een procedure immers de stellingen die ten grondslag 

liggen aan zijn vorderingen moeten bewijzen. Tegelijkertijd draagt de verweerder de stelplicht en bewijslast 

van bevrijdende verweren die hij aanvoert tegen de stellingen van de eisende partij. Beide kampen (eisers en 

gedaagden) hebben dan ook belang bij het verkrijgen van zoveel mogelijk bewijs ter onderbouwing van de 

eigen stellingen – en voor de gemotiveerde betwisting van de stellingen van de overzijde. Dat uitgangspunt 

geldt ook in kartelschadeprocedures, de normale bewijsregels van het burgerlijk procesrecht zijn immers van 

toepassing.

Inleiding

Z
o heeft een eiser belang bij het verkrijgen van onder 

andere de (vertrouwelijke) kartelbeschikking indien 

sprake is van een zogenoemde follow-on procedure, even-

tueel clementiemateriaal en financiële gegevens ter on-

derbouwing van de geleden schade. Een gedaagde heeft 

daarentegen belang bij het verkrijgen van onder andere 

inkoop- en verkoopgegevens van eisers (mede ter onder-

bouwing van een eventueel pass-on verweer) en eventuele 

cessiedocumentatie indien de eiser gebruikmaakt van een 

cessie-model (het zogenoemde CDC-model). Nu de kar-

telschadepraktijk uit de kinderschoenen begint te groeien, 

zien we steeds meer bewijsdiscussies terug in de nationale 

en Europese rechtspraak. Hierdoor bestaat ook enig zicht 

op welke routes ter verkrijging van bewijs een begaanbaar 

pad blijken te zijn en welke routes in feite een doodlopend 

pad zijn. Wij zullen in dit artikel op hoofdlijnen een route-

kaart schetsen. 

Met de bedoeling dat dit een kort en praktisch overzicht 

blijft, hebben wij ons beperkt tot follow-on procedures 

gebaseerd op Europese kartelbeschikkingen1 en wordt bij 

het bespreken van de relevante jurisprudentie niet uitvoerig 

1 De reden hiervoor is dat in Nederland nagenoeg alle kartelschadepro-

cedures zijn gebaseerd op Europese kartelzaken en zijn ingestoken als 

follow-on procedure. Voor zover bekend zijn op dit moment enkel de 

procedures van Omni Bridgeway ten aanzien van het luchtvrachtkartel 

en de procedure tussen de Stichting Sdu-gedupeerden en Sdu ingesto-

ken als standalone-procedures.

ingegaan op de feiten, maar enkel op de relevante conclusies 

die uit de rechtspraak kunnen worden getrokken. Ook 

beperken wij ons tot de volgende mogelijke routes: (i) een 

beroep op Verordening 1049/2001 om toegang te verkrijgen 

tot het dossier van de Europese Commissie dan wel de 

vertrouwelijke versie van de Europese beschikking, (ii) een 

beroep op artikel 843a Rv in een nationale procedure in 

Nederland en (iii) een verzoek via de nationale rechter aan 

de Commissie om inlichtingen of informatie te verkrijgen 

op grond van artikel 15 Verordening (EG) 1/2003. Tenslotte 

beperken wij ons ten aanzien van de bewijsmiddelen tot de 

hiervoor genoemde informatiebronnen.

Toegang tot het dossier

Over de toegang tot het dossier is reeds veel geschreven.2 

Ook hebben het Gerecht EU en het Hof van Justitie EU in 

verschillende zaken3 geoordeeld over de weigering van de 

2 Zie recent bijvoorbeeld ‘The Gordian Knot of Access to File: Legislation 

will have to resolve it’, Neumayr, Kühnert and Schaumburger, Global 

Competition Litigation Review, 2014, issue 4, p. 185-194; ‘Disclosure of 

Leniency Evidence: Examining the Directive on Damages Action in 

the Aftermath of Recent ECJ Rulings’, A.M. Singh, Global Competition 

Litigation Review, 2014, issue 4, p, 200-213; ‘The recent case law on the 

disclosure of information regarding EU competition law infringements 

to private damages claimants’, M. Kellerbauer, European Competition Law 

Review, issue 2, 2014, p. 56-62.

3 Zie onder andere HvJ EU 14 juni 2011, zaak C-360/09, ECLI:EU:C:2011:389, 

Jur. 2011 p. I-05161 (Pfleiderer); HvJ EU 6 juni 2013, zaak C-536/11, 

ECLI:EU:C:2013:366 (Donau Chemie); Gerecht EU 13 september 2013, 

zaak T-380/08, ECLI:EU:T:2013:480 (Nederland/Commissie), HvJ EU 27 

februari 2014, zaak C-365/12 P, ECLI:EU:C:2014:112 (EnBW) en Gerecht EU 
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Commissie om derden toegang te verlenen tot het dossier. 

De basis voor het verzoek om toegang te verkrijgen tot 

het dossier is in beginsel artikel 15 lid 3 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (‘VWEU’) 

en Vo. 1049/2001. Vo. 1049/2001 vormt de algemene 

codificatie van de transparantieverplichting van artikel 15 

VWEU en ten aanzien van de toegang tot het mededin-

gingsdossier bestaan dan ook leges specialis en wel specifiek 

Vo. 1/2003 en Vo. 773/2004. Deze twee verordeningen 

beperken de toegang tot het dossier echter tot de partijen 

die betrokken zijn bij het onderzoek en creëren derhalve 

geen toegang voor derden zoals eisers in kartelschade-

procedures. Om die reden hebben dergelijke benadeelde 

partijen vooralsnog Vo. 1049/2001 gebruikt om toegang 

tot het dossier te verkrijgen. 

Het Gerecht en het Hof hebben de route via Vo. 

1049/2001 in de loop der tijd echter niet gemakkelijk 

begaanbaar gemaakt. In eerste instantie heeft het Gerecht 

in VKI4 geoordeeld dat de Commissie gehouden was 

een concrete en individuele analyse van de inhoud van 

de gevraagde documenten te maken om te beoordelen 

of deze documenten konden worden geopenbaard of 

dat de inhoud valt onder de uitzonderingsgronden voor 

openbaarmaking van artikel 4 Vo. 1049/2001. Het Hof 

heeft echter in opvolgende rechtspraak5 geoordeeld dat 

de Commissie, ten aanzien van bepaalde categorieën 

documenten, zich bij de afwijzing van openbaarmaking kan 

baseren op een algemeen, maar betwistbaar, vermoeden 

dat de documenten vallen onder de uitzonderingsgron-

den. In EnBW6 oordeelde het Hof vervolgens dat een 

dergelijk algemeen vermoeden ook geldt voor het dossier 

van de Commissie ten aanzien van kartelonderzoeken op 

grond van Vo. 1/2003. Volgens het Hof zou een algemeen 

toegang tot het dossier indruisen tegen het belang van de 

bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens, het doel 

van onderzoek en inspecties en het besluitvormingsproces 

van de Commissie.7 Ondanks dit algemeen vermoeden is 

het volgens het Hof wel mogelijk om ten aanzien van een 

specifiek document te betogen dat het niet onder de uitzon-

deringsgronden valt of dat een algemeen belang bestaat bij 

7 oktober 2014, zaak T-534/11, ECLI:EU:T:2014:854 (Schenker), nog niet 

gepubliceerd.

4 Gerecht EU 13 april 2005, zaak T-2/03, ECLI:EU:T:2005:125, Jur. 2005 p. II-

01121 (VKI).

5 HvJ EU 29 juni 2010, zaak C-139/07 P, ECLI:EU:C:2010:376, Jur. 2010 

p. I-05885 (EC/Technische Glaswerke Ilmenau); HvJ EU 28 juni 2012, zaak 

C-404/10 P, ECLI:EU:C:2012:393 (Editions Odile Jacob); HvJ EU 28 juni 2012, 

zaak C-477/10 P, ECLI:EU:C:2012:394 (EC/Agrofert); HvJ EU 14 november 

2013, zaak C-514/11, ECLI:EU:C:2013:738 (LPN en Finland/Commissie).

6 HvJ EU 27 februari 2014, zaak C-365/12 P, ECLI:EU:C:2014:112 (EnBW).

7 EnBW, r.o. 127.

openbaarmaking van het document.8 Ten aanzien van de 

private handhaving van het mededingingsrecht overweegt 

het Hof vervolgens dat de private handhaving de werking 

van de Europese mededingingsregels versterkt, maar een 

dergelijk algemeen belang in beginsel onvoldoende is om 

het vermoeden dat de documenten onder de uitzonderings-

gronden vallen te weerleggen.9 Hiervoor is volgens het 

Hof een zaakspecifieke beoordeling door de Commissie 

nodig en moet de benadeelde aantonen dat het document 

essentieel is voor zijn claim en hij ook niet op een andere 

wijze het document kan bemachtigen.10 Uit EnBW kan 

derhalve worden gedestilleerd dat toegang tot het dossier 

geen doodlopend pad is voor een benadeelde partij, maar 

dat die partij wel een daadwerkelijk specifiek belang moet 

aantonen om de gevraagde documenten te ontvangen. Het 

enkele algemene belang van de private handhaving van het 

mededingingsrecht is hierbij onvoldoende.

In Pfleiderer11  heeft het Hof zich uitgelaten over toegang tot 

het clementiemateriaal in een dossier van een nationale me-

dedingingsautoriteit. Waar A-G Mazák nog een onderscheid 

maakt tussen documenten die bestaan ongeacht het kar-

telonderzoek en zelfbelastende verklaringen van clemen-

tieaanvragers (de zogenoemde corporate statements),12 

laat het Hof het aan de nationale rechters om, van geval 

tot geval, de belangen bij openbaarmaking af te wegen.13 

In Pfleiderer heeft het Hof zich echter niet uitgelaten of 

ook op nationaal niveau een algemeen vermoeden bestaat 

dat documenten in het dossier onder de uitzonderingen 

op openbaarmaking vallen. Daarover heeft het Hof zich 

in Donau Chemie14 wel uitgelaten. In Donau Chemie 

oordeelde het Hof dat een nationale regeling de afweging 

van de belangen door een nationale rechter niet onmogelijk 

mag maken en de nationale rechter dus in staat moet zijn 

om van geval tot geval te bepalen dat algemene belangen 

bij openbaarmaking zwaarder wegen dan de individuele 

belangen van bijvoorbeeld de kartellisten.15

Ten aanzien van het verstrekken van de vertrouwelijke 

versie van de boetebeschikking aan een (mogelijk) 

benadeelde op grond van Vo. 1049/2001 heeft het Hof zich 

8 EnBW, r.o. 100.

9 EnBW, r.o. 107. Dit oordeel wijkt af van het oordeel van het Gerecht EU 

in Nederland /Commissie (zaak T-380/08) dat zelfs indien een document 

noodzakelijk was voor een (mogelijk) benadeelde om een claim voor 

een nationale rechter te brengen, dit belang niet mag meewegen bij de 

beoordeling of een document openbaar moet worden gebracht.

10 EnBW, r.o. 132.

11 HvJ EU 14 juni 2011, zaak C-360/09, ECLI:EU:C:2011:389, Jur. 2011 

p. I-5161 (Pfleiderer).

12 Conclusie A-G Mazák van 16 december 2010, zaak C-360/09, 

ECLI:EU:C:2010:782, par. 44 e.v. (Pfleiderer).

13 Pfleiderer, r.o. 30 e.v. Het Hof overweegt hierbij wel dat toegang tot de 

corporate statements eventueel een afschrikwekkend effect kan hebben 

voor clementieaanvragers en dus een nadelig effect kan hebben voor 

clementieprogramma’s, maar het is dus aan de nationale rechter om dit 

belang mee te wegen.

14 HvJ EU 6 juni 2013, zaak C-536/11, ECLI:EU:C:2013:366 (Donau Chemie).

15 Donau Chemie, r.o. 35 e.v.

Het Gerecht en het Hof hebben de route via  

Vo. 1049/2001 in de loop der tijd echter niet  

gemakkelijk begaanbaar gemaakt.
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in Schenker16 recent uitgelaten. Het Hof heeft de weigering 

van de Commissie om een benadeelde de vertrouwelijke 

versie te verstekken goedgekeurd, maar wel overwogen dat 

de Commissie in ieder geval een versie van de beschikking 

moet verstrekken die alle informatie bevat met uitzondering 

van de informatie waarover nog een geschil met de beboete 

partijen bestaat ten aanzien van de openbaarmaking. Een 

dergelijke Schenker-versie van een beschikking levert een 

benadeelde partij echter weinig informatie op behalve het 

juridisch kader en zaakspecifieke algemeenheden en dat 

wordt ook erkend door de Commissie zelf.17

Verzoek op grond van artikel 843a Rv

Naast de Europese weg kunnen procespartijen ook de 

nationale wegen bewandelen om bewijs te vergaren. In 

Nederland bestaat het belangrijkste middel om inlichtingen 

te vergaren uit een vordering op grond van artikel 843a 

Rv. In algemene zin moet een vordering gegrond op dit 

artikel voldoen aan de volgende eisen. De partij die de 

vordering instelt moet (i) een rechtmatig belang hebben bij 

inzage in (ii) bepaalde stukken, (iii) aangaande een rechts-

betrekking waarbij hij of zijn rechtsvoorganger(s) partij 

is. Het recht op inzage wordt daarnaast beperkt door lid 

4 van artikel 843a Rv: degene die de beschikking heeft 

over de gevorderde bescheiden hoeft deze niet af te geven 

als daarvoor gewichtige redenen bestaan of wanneer een 

goede rechtsbedeling is gegarandeerd zonder verschaffing 

van de gevraagde gegevens. Gewichtige redenen kunnen 

bijvoorbeeld bestaan in de vertrouwelijkheid van de 

gevorderde bescheiden.

Wij zullen in dit artikel niet al te diep ingaan op de drie 

basiseisen voor een geslaagd beroep op de exhibitieplicht. 

Deze aspecten zijn niet kenmerkend voor kartelschadeza-

ken en een algemene bespreking van de exhibitieplicht gaat 

het bereik van dit artikel te buiten. Een heet hangijzer dat 

wel specifiek is voor de kartelschadezaken is de vertrouwe-

lijkheid van bepaalde soorten gegevens. Het gaat daarbij 

met name om de volgende categorieën informatie: (i) be-

drijfsvertrouwelijke informatie, (ii) clementiemateriaal, 

(iii) persoonsgegevens en (iv) Pergan-materiaal.

Bedrijfsvertrouwelijkheid is een onderwerp dat uiteraard 

ook buiten de context van kartelschadezaken speelt – dit is 

een verweer dat veelvuldig gevoerd worden door partijen 

die geconfronteerd worden met een vordering gebaseerd 

op artikel 843a Rv. Het Gerecht heeft recent een aantal 

overwegingen gewijd aan dit onderwerp in onder andere 

de Degussa-uitspraak.18 Aan deze uitspraak (gewezen 

op dezelfde dag als de Akzo-uitspraak met betrekking 

16 Donau Chemie, r.o. 35 e.v.

17 Kevin Coates, Cartels and Follow On Damages Actions, Lincoln’s Inn, 

24 November 2014 (prepared remarks), (http://www.lincolnsinn.org.uk/

images/word/education/euro/Cartels_and_Follow_On_Damages.pdf ).

18 Arrest van het Gerecht van 28 januari 2015, zaak T-341/12, 

ECLI:EU:T:2015:51 (Degussa).

tot hetzelfde kartel) lag de vraag ten grondslag welke 

informatie wel en niet openbaar kon worden gemaakt 

door de Commissie in het kader van de publicatie van een 

niet-vertrouwelijke versie van de beschikking op grond van 

artikel 30 Vo. 1/2003. Ten aanzien van de vertrouwelijke 

informatie wees het Gerecht op vaste rechtspraak 

waaruit blijkt dat informatie die minstens vijf jaar oud 

is niet als actueel moet worden aangemerkt en daarom 

slechts bij wijze van uitzondering als vertrouwelijk moet 

worden beschouwd.19 Aangezien de praktijk uitwijst dat 

kartelboetes vaak zien op tijdsvakken die enige jaren voor 

de beschikking liggen, is het maar de vraag of bescheiden 

die over en weer worden gevorderd nog wel zo courant 

zijn.

Ten aanzien van inzage in clementiemateriaal bevinden de 

Europese instanties zich in een lastige spagaat. Enerzijds 

zijn zij erg huiverig om het succes van het clementiepro-

gramma te ondermijnen door clementiemateriaal ter 

beschikking te stellen aan benadeelde partijen. Anderzijds 

onderkennen zij de waarde van private schadevergoedings-

acties. Het Hof van Justitie EU heeft in een serie arresten 

de nodige piketpaaltjes op dit terrein geslagen in het 

kader van deze tweestrijd. Uit de hiervoor al aangehaalde 

Pfleiderer, Donau Chemie en Degussa-uitspraken volgt dat 

het steeds aan de nationale rechter is om, in de uitoefening 

van de nationale regels omtrent de exhibitieplicht, de 

belangen af te wegen die enerzijds inzage in en anderzijds 

geheimhouding van de bescheiden rechtvaardigen. De 

bescherming van het clementieprogramma legt daarbij 

het nodige gewicht in de schaal. Aan de andere kant staat 

echter het belang van de benadeelde partijen die aan het 

Unierecht een recht op schadevergoeding ontlenen.20 De 

Europese rechter overwoog in dat kader al dat een algehele 

weigering tot inzage in informatie het voor benadeelden 

onmogelijk of uiterst moeilijk zou maken om dat recht 

19 Zie Degussa r.o. 84 onder verwijzing naar beschikking Gerecht van 15 no-

vember 1990, Rhône-Poulenc e.a./Commissie, T-1/89-T-4/89 en T-6/89-

T-15/89, Jur.. p. 11-637, punt 23; beschikking van de president van de 

Vierde kamer van het Gerecht van 22 februari 2005, Hynix Semiconductor/

Raad, T-383/03, Jur. p. 11-621, punt 60; beschikkingen van de president 

van de Achtste kamer van het Gerecht van 8 mei 2012, Diamanthandel  

A. Spira/Commissie, T-108/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, 

punt 65, en 10 mei 2012, Diamanfhandel A. Spira/Commissie, T-354108, 

niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47.

20 Zie HvJ EG 20 september 2001, zaak C-453/9 9 (Courag/Crehan), r.o. 26; 

HvJ EG 13 juli 2006, gevoegde zaken C-295/04-C-298/04 (Manfredi), r.o. 

60; HvJ EU 6 november 2012, zaak C-199/11 (Otis), r.o. 41; Donau Chemie, 

r.o. 21, HvJ EU 5 juni 2014, zaak C-557/12 (Kone), r.o. 21.

Een dergelijke Schenker-versie van een beschikking 

levert een (mogelijk) benadeelde echter weinig  

informatie op behalve het juridisch kader en zaak-

specifieke algemeenheden en dat wordt ook  

erkend door de Commissie zelf.
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uit te oefenen.21 Van de nationale rechter wordt dus een 

balancing act verwacht om in een concreet geval te bepalen 

welke van deze zwaarwegende belangen zwaarder moet 

wegen. Daarbij zal het waarschijnlijk steeds aankomen 

op de vraag in hoeverre de gevorderde bescheiden 

noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de onderwerpen 

die in de procedure aan bod komen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de Europese Commissie 

in de richtlijn betreffende schadevorderingen wegens me-

dedingingsinbreuken clementiemateriaal, en dan specifiek 

de zogenaamde corporate statements, heeft geplaatst op de 

zwarte lijst voor openbaarmaking. Met andere woorden: 

verklaringen afgelegd in het kader van het clementiepro-

gramma zijn uitgesloten van openbaarmaking. Aangezien 

deze richtlijn nog niet is geïmplementeerd, is het nog even 

afwachten hoe deze regel in de praktijk uitwerkt en wat de 

reikwijdte van deze beperking zal zijn. Wel blijkt duidelijk 

uit de verschillende opinies die de Commissie heeft 

afgegeven in het kader van nationale schadeprocedures,22 

dat de Commissie enkel een principieel bezwaar heeft tegen 

het verstrekken van de corporate statements, maar geen 

bezwaar heeft tegen het delen van de overige materialen 

die aan de Commissie zijn verstrekt in het kader van het 

verkrijgen van clementie. 

Ten slotte is ook de inzage in zogenaamd Pergan-ma-

teriaal een bijzonderheid aan exhibitievorderingen in 

het kader van kartelschadezaken. In het Pergan-arrest23 

speelde de situatie dat in het lichaam van de beschikking 

van de Europese Commissie de mededingingsbeperken-

de praktijken van een onderneming werden beschreven. 

Aangezien die onderneming zich kon beroepen op verjaring 

was aan haar uiteindelijk geen boete opgelegd, zij kwam 

dan ook niet terug in het dispositief van de beschikking. 

Deze onderneming had daarmee geen belang bij een beroep 

tegen de beschikking – zij was immers geen adressaat 

van die beschikking – maar werd wel geschaad door de 

feitelijke beschrijvingen in het lichaam van de beschikking. 

Het Gerecht achtte die gang van zaken in strijd met de 

onschuldpresumptie. De onderneming kon immers de 

juistheid van de overwegingen in de beschikking niet laten 

21 Donau Chemie, r.o. 32.

22 Dit gebeurt onder andere in de Engelse procedures inzake National Grid 

Electricity Transmission plc/ABB Ltd & Ors; William Morrison Supermarkets 

Plc/MasterCard Incorporated & Ors; Emerald & Ors/British Airways & Ors; 

Secretary of State for Health & Ors/Servier Laboratories Ltd & Ors.

23 Arrest van het Gerecht van 12 oktober 2007, zaak T-474/04, Jur. 2007, 

p. 11-04225, ECLI:EU:T:2007:3063 (Pergan).

toetsen door een onafhankelijke rechter. Het stond de 

Commissie tegen die achtergrond niet vrij om dergelijke 

informatie op te nemen in de bekend te maken versie van 

de beschikking.

De Nederlandse rechtspraak op het terrein van exhibitievor-

deringen in kartelschadeprocedures is tot op heden tamelijk 

schaars. Twee voorbeelden van procedures waarin door de 

gedaagden een aantal bescheiden werden gevorderd zijn 

de paraffinewaszaak en de zaak omtrent het gasgeïsoleerd 

schakelmateriaalkartel (GIS-kartel). In beide zaken werden 

deze exhibitievorderingen afgewezen. In de zaak omtrent 

het paraffinewaskartel, werden de vorderingen afgewezen 

omdat onvoldoende was aangetoond dat een rechtmatig 

belang bestond bij verkrijging van de gevorderde stukken.24 

In de zaak omtrent het gasgeïsoleerd schakelmateriaalkartel 

werd de exhibitievordering van gedaagde ABB afgewezen 

aangezien Tennet had betwist dat zij de beschikking had 

over de gevorderde stukken en ABB daar onvoldoende 

tegenoever had gesteld om aannemelijk te maken dat 

Tennet wel over de stukken zou beschikken.25

Recent heeft de Rechtbank Amsterdam zich in de zaak 

omtrent het luchtvrachtkartel gebogen over de vraag of, 

onder meer, de vertrouwelijke versie van de beschikking 

(zonder informatie uit de corporate statements en het Per-

gan-materiaal) moest worden verstrekt aan de eisende 

partij.26 Ondanks het feit dat de Commissie schriftelijk had 

aangegeven geen bezwaar te hebben (zolang de vertrou-

welijkheid van de gegevens maar wordt gewaarborgd via 

bijvoorbeeld een con�dentiality ring), wijst de rechtbank 

de vordering af. De rechtbank overweegt onder meer 

dat tegenover het belang van eiseres, het publieke belang 

van geheimhouding staat. Opvallend is dat de rechtbank 

daarbij verwijst naar het Schenker-arrest met betrekking 

tot de openbaarmaking van een niet-vertrouwelijke versie 

van de beschikking. Daarnaast overweegt de rechtbank 

dat de discussie over welke onderdelen van de beschikking 

al dan niet vertrouwelijk zijn een omvangrijk, tijdrovend 

en moeizaam proces zou opleveren. Aangezien schrijvers 

betrokken zijn bij deze zaak, zullen wij geen inhoudelijk 

oordeel vellen over dit tussenvonnis.

Een verzoek op grond van artikel 15 Vo. 1/2003

Artikel 15 lid 1 Vo. 1/2003 biedt de nationale rechter de 

mogelijkheid om, naar aanleiding van procedures tot 

toepassing het Europees mededingingsrecht, inlichtingen 

of advies te verzoeken van de Commissie. Hierbij is het 

uitgangspunt dat stukken in beginsel moeten worden 

verstrekt door de Commissie aan de verzoekende nationale 

rechter zolang de nationale rechter kan voldoen aan de 

vereiste bescherming van vertrouwelijke gegevens die zijn 

24 Rb. Den Haag 1 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA1870.

25 Rb. Arnhem 16 mei 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BW7445.

26 Tussenvonnis van de Rb. Amsterdam 25 maart 2015, 

ECLI:NL:RBAMS:2015:1778.

Het artikel wordt in de praktijk ook steeds vaker 

toegepast in kartelschadezaken en tot nu toe met 

name om de vertrouwelijke versie van de  

beschikking te verkrijgen.
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opgenomen in de overgelegde stukken.27 Het artikel wordt 

in de praktijk ook steeds vaker toegepast in kartelschade-

zaken en tot nu toe met name om de vertrouwelijke versie 

van de beschikking te verkrijgen28 dan wel om te vernemen 

of de ingebouwde (nationale) waarborgen ten aanzien van 

het beschermen van de vertrouwelijkheid voldoende zijn.29

Op zichzelf is het artikel een bruikbaar middel om 

gegevens of inlichtingen te verkrijgen. Het voordeel ten 

opzichte van het verzoek om toegang tot het dossier te 

verkrijgen is dat de Commissie zich enkel hoeft uit te laten 

over de vraag of de nationale waarborgen ter bescherming 

van de vertrouwelijkheid voldoende zijn en niet over de 

vraag of de informatie wel vertrouwelijk van aard is. Dat 

voordeel wordt ook zelf door de Commissie erkend.30 Een 

nadeel is echter dat een kartellist naar alle waarschijnlijk-

heid in beroep zal gaan ten aanzien van het besluit van de 

Commissie om de vertrouwelijke versie van de beschikking 

te verstrekken aan de nationale rechter op grond van 

artikel 15 Vo. 1/2003. Gezien de beschikking van de 

Vice-President van het Hof van Justitie in Pilkington31 is 

het evenwel de vraag of een dergelijk beroep tot vertraging 

in een nationale procedure zal leiden.32 Waar de President 

van het Gerecht in Alstom33  nog de overlegging van de 

informatie aan de nationale rechter opschortte gedurende 

27 Zie o.a. HvJ EU 13 juli 1990, zaak C-2/88, Jur. 1990, p. I-3367 (Zwartveld) 

en Gerecht 18 september 1996, zaak T-353/94, Jur. 1996, p. II-00921 

(Postbank).

28 Zie onder andere High Court of Justice, Chancery Division in National 

Grid Electricity Transmission plc/ABB Ltd and Others [2011] EWHC 

171(Ch) (National Grid), High Court of Justice, Chancery Division in  

William Morrison Supermarkets Plc/MasterCard Incorporated & Ors  

(Mastercard), High Court of Justice UK, Chancery Division, 28 oktober 

2014 [2014] EWHC 3513 (Ch) (Emerald).

29 Zo heeft de Commissie in de Engelse zaak tussen Secretary of State for 

Health & ors/Servier Laboratories Ltd & ors een opinie afgegeven ten 

aanzien van het gebruik van de vertrouwelijke beschikking in een  

confidentiality ring.

30 Zie ‘The recent case law on the disclosure of information regarding EU 

competition law infringements to private damages claimants’, M. Kel-

lerbauer, European Competition Law Review, issue 2, 2014, p. 56-62.

31 Beschikking van de vicepresident van het Hof van 10 september 2013, 

zaak C-278/13 P(R), ECLI:EU:C:2013:558 (Pilkington).

32 Zie M. Kellerbauer, p. 61-62.

33 Beschikking van de president van het Gerecht van 29 november 2012, 

zaak T-164/12 (R), ECLI:EU:T:2012:637 (Alstom).

de beroepsprocedure, was dit niet aan de orde in de Pil-

kington-beschikking. In algemene zin leeft dus de hoop 

dat, sinds Pilkington, de route van artikel 15 aanmerkelijk 

doelmatiger is geworden.

Conclusie

Om af te sluiten binnen het muzikale thema van de titel van 

deze bijdrage, zou de kartelschadeprocedure, geïnspireerd 

door Bob Dylan, zich de vraag kunnen stellen ‘How many 

roads must a man walk down, before you call him a man?’ 

De definitieve volwassenwording van dit type procedure 

brengt noodzakelijkerwijs met zich mee dat een passende 

methode van bewijsvergaring moet worden gevonden. Op 

cruciale punten is immers – over en weer – sprake van in-

formatie-asymmetrie en dat wordt ook erkend door de 

Europese rechters. De hiervoor beschreven methodes van in-

formatievergaring tonen aan dat zonder meer verschillende 

wegen te bewandelen zijn. Welke route de bovenhand zal 

krijgen, is op dit moment nog niet geheel duidelijk maar 

wel is duidelijk dat bepaalde paden meer soelaas (kunnen) 

bieden dan anderen. Bemoedigend is dat de Commissie, en 

de Europese rechter, zich hard maken voor een voldoende 

informatiestroom tussen partijen om op een zinnige wijze 

het partijdebat in dit type procedure te kunnen voeren. 

Uiteindelijk is dat in het belang van alle partijen.

Geïnspireerd door Bob Dylan zou de 

kartelschadeprocedure zich de vraag kunnen 

stellen ‘How many roads must a man walk down, 

before you call him a man?’
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