
 
 

Verschoningsrecht van bedrijfsjurist wederom verworpen 
 
 
 
 
 

 

Beslissing van de Europese rechter ontzegt legal privilege aan bedrijfsjurist, maar breidt 
reikwijdte uit tot bepaalde interne documenten. 
 
Op 17 september 2007 heeft het Gerecht van Eerste Aanleg vonnis gewezen over de reikwijdte 
van het juridische verschoningsrecht (legal privilege) dat de vertrouwelijkheid beschermt van 
correspondentie tussen advocaten en hun cliënten in mededingingsrechtelijke procedures. 
 
Een van de hoofdvragen was of de persoonlijke reikwijdte van het legal privilege zou moeten 
worden uitgebreid tot de bescherming van correspondentie tussen een bedrijf en haar 
bedrijfsjurist. In eerdere jurisprudentie (AM&S) oordeelde het Hof van Justitie uitdrukkelijk dat 
deze bescherming alleen van toepassing is voor zover de jurist onafhankelijk is, dat wil zeggen 
niet gebonden is aan zijn cliënt door een arbeidsrelatie, en dat deze bescherming correspondentie 
van bedrijfjuristen uitsloot. In de onderhavige beslissing weigert het Gerecht de 
beschermingsomvang te verbreden buiten correspondentie met een externe advocaat, ondanks 
het feit dat het Gerecht erkende dat de rol van bedrijfjurist en de bescherming van 
correspondentie met deze juristen vandaag de dag relatief gebruikelijker is dan toen het vonnis in 
AM&S werd gewezen. Volgens het Gerecht is het echter niet mogelijk om voor een uitbreiding 
uniforme trends vast te stellen in de nationale regelgeving van de lidstaten. De evolutie van het 
mededingingsrecht sinds de eerder uitspraak van het Hof rechtvaardigt ook geen wijziging van 
deze jurisprudentie. Het Gerecht was dan ook van mening dat de uitwisseling van e-mails tussen 
een jurist van de juridische afdeling van AKZO Nobel (die overigens als advocaat bij een 
Nederlandse balie was ingeschreven) niet hoort te vallen onder de bescherming van 
vertrouwelijkheid van correspondentie tussen advocaten en hun cliënten. 
 
In een ander opzicht heeft het Gerecht de omvang van het legal privilege echter wel uitgebreid, 
namelijk voor het soort documenten waarvoor een beroep op de vertrouwelijkheid kan worden 
gedaan. In eerdere vonnissen had het Hof de documenten die onder de vertrouwelijkheid vielen 
beperkt tot correspondentie ten behoeve van de uitoefening van het recht op verweer van de 
cliënt, die afkomstig zijn van onafhankelijke advocaten. Hieronder vallen alle schriftelijke 
correspondentie die zijn uitgewisseld na het begin van een mededingingsrechtelijke procedure en 
eerdere schriftelijke correspondentie die verband houden met het onderwerp van die procedure. 
In het Hilti besluit werd de legal privilege ook geaccepteerd voor interne memo’s binnen een 
onderneming die beperkt zijn tot de weergave van de tekst of de inhoud van correspondentie 
met onafhankelijke advocaten en die mededingingsrechtelijk advies bevatten.  
 



 
 

 

In de AKZO zaak accepteert het Gerecht een verdere bescherming van interne memo’s. Interne 
bedrijfsdocumenten, ook wanneer deze niet zijn uitgewisseld met een externe advocaat of niet 
zijn gemaakt met het doel verzonden te worden aan een, externe advocaat kunnen niettemin 
onder de bescherming van de legal privilege vallen, op voorwaarde dat zij uitsluitend gemaakt 
zijn ten behoeve van het inwinnen van mededingingsrechtelijk advies van een advocaat voor de 
uitoefening van het recht op verweer. Het Gerecht hanteert een strikte interpretatie ten aanzien 
van het exclusieve doel van het inwinnen van juridisch advies. Het bestaan van dit exclusieve 
doel moet volgen uit de tekst van het voorbereidende document. Het enkele feit dat een 
document besproken is met een advocaat is onvoldoende om daaraan die bescherming te 
verlenen. Het Gerecht voegt hieraan toe dat het feit dat een document is samengesteld in het 
kader van een mededingingsrechtelijk nalevingsprogramma (compliance program) op zichzelf 
niet voldoende is om bescherming te verlenen aan dat document. 
 
Behalve deze besluiten over de reikwijdte van het verschoningsrecht heeft het Gerecht ook een 
belangrijke uitspraak gedaan over de procedure waarbij een beroep wordt gedaan op de legal 
privilege tijdens een verificatieonderzoek (dawn raid) bij een onderneming. Het Gerecht 
concludeert dat de Commissie inbreuk had gemaakt op deze procedure allereerst door de 
bedrijven ten onrechte te dwingen om haar een snelle blik op bepaalde documenten te laten 
werpen, terwijl vertegenwoordigers van de onderneming een beroep deden op het feit dat door 
een dergelijke blik de inhoud van die documenten bij de Commissie bekend zou worden. Ten 
tweede was er volgens het Gerecht sprake van een inbreuk vanwege het feit dat de Commissie 
bepaalde documenten had gelezen zonder de bedrijven de mogelijkheid te hebben gegeven om 
de verwerping van hun vertrouwelijkheidsclaim met betrekking tot die documenten bij het 
Gerecht van Eerste aanleg aan te vechten. 
 
De lessen die wij kunnen leren uit de AKZO beslissing zijn dat het belangrijk is om altijd op 
correspondentie met externe advocaten aan te geven dat deze correspondentie vertrouwelijk en 
geprivilegieerd is en bedoeld is voor het verkrijgen van mededingingsrechtelijk advies. Interne 
documenten die ter voorbereiding op deze correspondentie worden gemaakt dienen een 
uitdrukkelijke verwijzing te bevatten naar het uitsluitende doel van het verkrijgen van extern 
mededingingsrechtelijk advies, of dienen duidelijk te maken dat het gaat om een verslag van de 
tekst of van de inhoud van een mededingingsrechtelijk advies van een externe advocaat . 
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