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Annotatie 
 
Mannesmannröhren-Werke AG/ Commissie 
Gerecht van Eerste Aanleg 20 februari 2001 
zaak T-112/ 981 
inlichtingenplicht, nemo-teneturbeginsel, Vo. 17/ 62, art. 6 EVRM 
(m.nt. dr. B.J. Koops) 
 

Inhoud uitspraak 
De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar Mannesmannröhren-Werke AG (hierna: 
Mannesmannröhren) op verdenking van schending van de mededingingsregels. De Commissie 
vraagt het bedrijf op 13 augustus 1997 om inlichtingen, waaronder vier vragen die het bedrijf 
weigert te beantwoorden (op andere vragen wordt wel geantwoord). Drie hiervan vragen naar 
diverse gegevens over bijeenkomsten die het bedrijf sinds 1984 ‘volgens de gegevens waarover de 
Commissie beschikt’ gehad zou hebben met verscheidene producenten van buizen. De eerste 
drie onderdelen van elke vraag vragen naar data, plaats, namen van deelnemers en dergelijke, 
alsmede kopieën van alle documenten met betrokking tot de bijeenkomsten, maar het laatste 
onderdeel vraagt steeds om, als er geen relevante documenten teruggevonden zijn, een 
beschrijving te geven van het onderwerp, de besluiten en het soort uitgewisselde documenten van 
de bijeenkomsten. De vierde vraag betreft de relatie tussen overeenkomsten die in de jaren ’60 
zijn aangemeld bij het Bundeskartelamt en de diverse bijeenkomsten. 
Nu Mannesmannröhren weigert te antwoorden, stelt de Commissie op 15 mei 1998 een 
beschikking vast op basis van art. 11 lid 5 van Verordening 17,2 die een dwangsom oplegt voor 
elke dag dat het bedrijf weigert deze vragen te beantwoorden. Tegen deze beschikking stelt het 
bedrijf het onderhavige beroep in. Tijdens de mondelinge behandeling zegt de Commissie de 
dwangsom niet ten uitvoer te kunnen en willen leggen, waarna Mannesmannröhren het bezwaar 
tegen de dwangsom intrekt. Het geschil gaat vervolgens over de vraag of het bedrijf moet 
antwoorden op de bestreden vragen.  
Mannesmannröhren roept het nemo-teneturbeginsel in (het recht om niet mee te werken aan zijn 
eigen veroordeling) dat besloten ligt in art. 6 lid 1 EVRM, het recht op een eerlijk proces. Zo 
makkelijk gaat dat niet, want het Gerecht wijst erop dat de bepalingen van het EVRM als zodanig 
geen deel uitmaken van het gemeenschapsrecht. Aan de andere kant staat vast dat tot de 
rechtsbeginselen die de gemeenschapsrechter in acht moet nemen ook de mensenrechten 
behoren; het Gerecht laat zich leiden door de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de 
lidstaten, waarbij het EVRM een bijzondere betekenis heeft (r.o. 59-60).  
Het Gerecht kijkt vervolgens naar Verordening 17, die geen weigeringsrecht bevat, maar juist een 
plicht om actief mee te werken. In hoeverre wordt deze plicht eventueel beperkt door de rechten 
van de verdediging? Verordening 17 is bedoeld om inbreuken op het mededingingsrecht tegen te 
kunnen gaan, en naar vaste rechtspraak kan dit alleen effectief zijn als de Commissie bedrijven 
kan verplichten alle noodzakelijke feitelijke inlichtingen en de relevante in het bezit zijnde 
documenten te geven, ook al kan dit bewijs tegen het bedrijf opleveren. Een weigeringsrecht is 
niet nodig om de rechten van de verdediging te waarborgen: voldoende is, en hier herhaalt het 
Gerecht de toverformule uit Orkem,3 dat het bedrijf niet gedwongen wordt om antwoorden te 
geven waarmee zij het bestaan van de inbreuk zou erkennen, terwijl die bewijslast op de 
Commissie rust.  

                                                      
1 Beschikbaar via <http:/ / curia.eu.int/ nl/ jurisp/ index.htm>, klik op “Rechtspraak op zaaknummer”. 
2 Verordening Nr. 17: Eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag, 
PbEG nr. 013 van 21/ 02/ 1962, p. 0204 – 0211, <http:/ / europa.eu.int/ eur-
lex/ nl/ lif/ dat/ 1962/ nl_362R0017.html>. 
3 HvJ 18 oktober 1989, Jur. HvJ 1989, p. 3283ff (Orkem). 
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Nu volgens het gerecht deelvragen 1-3 van de eerste drie vragen van feitelijke aard zijn en vragen 
om bestaande documenten uit te leveren, is het bedrijf gehouden deze vragen te beantwoorden. 
Een beroep op art. 6 EVRM (mocht dit het beantwoorden van feitelijke vragen belemmeren, wat 
in het midden wordt gelaten) gaat hier mank aan het feit dat verzoekster zich voor de 
gemeenschapsrechter niet rechtstreeks op het EVRM kan beroepen (r.o. 75). Het antwoorden op 
puur feitelijke vragen kan ook de rechten van de verdediging niet schenden, omdat de 
geadresseerde in een later stadium altijd een andere interpretatie kan aandragen van de feiten dan 
de interpretatie die de Commissie eraan geeft (r.o. 78).  
De laatste deelvraag van de eerste drie vragen echter verzoekt om een beschrijving van het 
onderwerp en de besluiten van vergadering, waarbij duidelijk is dat de Commissie vermoedt dat 
het onderwerp van de bijeenkomsten juist het schenden van mededingingsregels was. Daarmee is 
dit een ontoelaatbare vraag volgens de Orkem-formule. Evenzo is de vierde vraag ontoelaatbaar, 
omdat het bedrijf een oordeel zou moeten geven over de aard van de besluiten waarvan de 
Commissie vermoedt dat die een inbreuk op het mededingingsrecht opleveren (r.o. 74).  
Na de kernbeslissing volgen nog enkele schermutselingen. Mannesmannröhren had op 18 
december 2000 nog een beroep nagefaxt op het Handvest voor de grondrechten van de 
Europese Unie, dat op 7 december was aangenomen. Aangezien de omstreden beschikking van 
voor deze datum dateert, kan het Handvest echter niet van invloed zijn (r.o. 76). Tot slot had het 
bedrijf ingebracht dat het niet hoefde te antwoorden, omdat eventuele antwoorden aan de 
Commissie door de Duitse autoriteiten in een strafzaak zouden kunnen worden gebruikt. Eerder 
is echter al vastgesteld dat informatie die de Commissie heeft verkregen niet door nationale 
autoriteiten mogen worden gebruikt in een zaak, maar slechts om in te schatten of het gewenst is 
een nationale procedure in te leiden.4  
Het Gerecht beslist dat de vierde deelvraag van de eerste drie vragen en de vierde vraag uit de 
bestreden beschikking geschrapt moeten worden, en veroordeelt de Commissie wegens deze 
miskenning van de rechten van de verdediging tot betaling van haar eigen en van tweederde van 
Mannesmannröhrens kosten.  
 

Commentaar 

Inleiding 
Deze uitspraak lijkt een simpele herhaling van de 12 jaar oude beslissing in Orkem, maar er is 
meer aan de hand. In Orkem gaf het Hof de reikwijdte aan van de inlichtingenplicht van artikel 11 
Vo. 17: “the Commission is entitled, in the course of a request for information under Article 11 
of Regulation No 17, to compel an undertaking to provide all necessary information concerning 
such facts as may be known to it and to disclose to it, if necessary, such documents relating 
thereto as are in its possession, even if the latter may be used to establish, against it or another 
undertaking, the existence of anti-competitive conduct”.5 Ondanks het feit dat uit niets blijkt dat 
artikel 6 EVRM het recht omvat om niet tegen zichzelf te hoeven getuigen, nog daargelaten of 
een onderneming zich daarop in een mededingingsprocedure zou kunnen beroepen, aldus het 
Hof, erkent het wel dat “the Commission may not compel an undertaking to provide it with 
answers which might involve an admission on its part of the existence of an infringement which 
it is incumbent upon the Commission to prove.” Kort gezegd komt dit erop neer dat de 
Commissie van alles mag vragen, behalve iets wat min of meer rechtstreeks een bekentenis van 
het bestaan van een inbreuk met zich meebrengt die de Commissie heeft te bewijzen. 
Waar echter het Hof in Orkem nog in het duister tastte of het recht om niet mee te werken aan 
zijn eigen veroordeling (het nemo-teneturbeginsel) wel een onderdeel was van artikel 6 EVRM, 
heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inmiddels met de arresten Funke, Murray 

                                                      
4 HvJ 16 juli 1992, AEB e.a., C-67-91, Rec. p. I-4785. 
5 Zie noot 3. 
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en Saunders duidelijk gemaakt dat het beginsel in de kern ligt van het recht op een eerlijk proces 
van artikel 6.6 Daarmee wordt de vraag in hoeverre bedrijven in een Europese 
mededingingsprocedure gedwongen kunnen worden mee te werken aan hun eigen veroordeling 
aangescherpt, en de uitspraak in Mannesmannröhren lijkt hier duidelijke taal te spreken. Lijkt, 
want bij nader inzien is het antwoord van het Gerecht misschien wat te snel gegeven. Ik kom 
daar later op terug. 
Het interessantst is m.i. de vraag in welke mate de interpretatie door het EHRM van het nemo-
teneturbeginsel uit art. 6 EVRM kan meewerken in de interpretatie van de rechten van de 
verdediging die de gemeenschapsrechter erkent in mededingingszaken. Ik ga hier daarom in op 
de toepasselijkheid van nemo tenetur in mededingingsprocedures, de interpretatie van het 
beginsel door het EHRM en de gevolgen hiervan voor de inlichtingenplicht van Vo. 17. 

Nemo tenetur voor rechtspersonen in het mededingingsrecht 
De Commissie voert onder andere aan dat het EHRM nog nooit heeft geoordeeld dat het nemo-
teneturbeginsel zich uitstrekt tot rechtspersonen, maar het Gerecht trekt zich van dat argument 
niets aan. De zaak Orkem maakte al duidelijk de rechten van de verdediging zich ook uitstrekken 
tot rechtspersonen.7  
Moeilijker is de vraag of het primair strafrechtelijke nemo-teneturbeginsel ook geldt in 
administratieve procedures. Hoewel het EHRM het begrip ‘criminal charge’ uit artikel 6 EVRM 
autonoom invult (dus los van het etiket dat de nationale autoriteit op een procedure plakt), zal 
een procedure op zijn minst een strafrechtelijke tint moeten hebben willen de waarborgen van 
artikel 6 gelden. In Europese mededingingszaken, waar enorme boetes kunnen worden opgelegd 
(tot 10% van de jaaromzet van een bedrijf) die zeer wel mede een punitief karakter kunnen 
hebben, is dat mogelijk wel het geval. De uitspraak gaat hier in elk geval niet op in, omdat het 
abstraheert van artikel 6 EVRM en zich beperkt tot de (ongedefinieerde) rechten van de 
verdediging die in administratieve procedures hebben te gelden. Als onderdeel van die rechten 
erkent het Gerecht in elk geval de zwakke nemo-teneturvariant van de Orkem-formule.  
De uitspraak laveert hier handig op de woelige baren van de toepasselijkheid van de bepalingen 
van het EVRM voor het gemeenschapsrecht. Het Gerecht constateert enerzijds dat de 
bepalingen van het EVRM als zodanig geen deel uitmaken van het gemeenschapsrecht, hetgeen 
kennelijk een afdoende argument is om niet nader in te gaan op de stelling van 
Mannesmannröhren dat artikel 6 EVRM ook het stellen van puur feitelijke vragen belet (r.o. 75). 
Anderzijds erkent het Gerecht dat tot de rechtsbeginselen die de gemeenschapsrechter in acht 
moet nemen ook de mensenrechten behoren, en dat het zich laat leiden door de 
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten, waarbij het EVRM een bijzondere 
plaats inneemt. Maar wat voor bijzondere plaats blijft er over als er geen rechtstreeks beroep op 
kan worden gedaan? De uitspraak laat dit zorgvuldig in het midden. De “leidende bijzondere 
betekenis” van het EVRM laat kennelijk de nodige ruimte om af te wijken van de daarin vervatte 
rechten, zoals het niet hoeven antwoorden op puur feitelijke vragen. 

Het nemo-teneturbeginsel in artikel 6 EVRM 
Niettemin is m.i. de interpretatie die het Europees Hof heeft gegeven aan het nemo-
teneturbeginsel uit art. 6 EVRM wel degelijk relevant voor de onderhavige casus. Dit niet alleen 
omdat de “inspiratie” van het EVRM kan helpen bij het beantwoorden van complexe 
communautaire rechtsvragen, maar ook omdat de gemeenschapsrechter zelf erkent dat de 
toepassing van de fundamentele principes van de rechten van de verdediging in het specifieke 

                                                      
6 EHRM 25 februari 1993, NJ 1993, 485 m.nt. Kn. (Funke), EHRM 8 februari 1996, NJ 1996, 725 m.nt. 
Kn. (Murray), EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699 m.nt. Kn. (Saunders). 
7 Vgl. R.A.R.S. Finaly, ‘Nemo tenetur … niet voor rechtspersonen?’, De naamloze vennootschap 1996, p. 109-
114, en Mark Bovens, ‘Hebben rechtspersonen morele plichten en fundamentele rechten?’, A rs A equi 1998, 
p. 651-659. 
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domein van het mededingingsrecht enerzijds en de waarborgen van artikel 6 EVRM anderzijds 
‘een evenwaardige bescherming’ bieden (r.o. 77). Is dat inderdaad zo? 
Het EHRM heeft vooral in de arresten Funke en Saunders invulling gegeven aan het nemo-
teneturbeginsel, dat tot de kern behoort van het recht op een eerlijk proces. De veroordeling van 
Funke voor het niet overhandigen van bankafschriften was in strijd met artikel 6: “The Court 
notes that the customs secured Mr Funke’s conviction in order to obtain certain documents 
which they believed must exist, although they were not certain of the fact. Being unable or 
unwilling to procure them by some other means, they attempted to compel the applicant himself 
to provide the evidence of offences he had allegedly committed. The special features of customs 
law (…) cannot justify such an infringement of the right (…) not to contribute to incriminating 
himself.” Ook Saunders had geen eerlijk proces gehad, omdat verklaringen die in een bestuurlijke 
procedure waren afgedwongen op een oneerlijke wijze in een latere strafrechtszaak tegen hem 
werden gebruikt. Daarbij stelt het EHRM dat het nemo-teneturbeginsel “is primarily concerned, 
however, with respecting the will of an accused to remain silent. (…) it does not extend to the 
use in criminal proceedings of material which may be obtained from the accused through the use 
of compulsory powers but which has an existence independent of the will of the suspect such as, inter alia, 
documents acquired pursuant to a warrant, breath, blood and urine samples and bodily tissue for 
the purpose of DNA testing.” [mijn cursivering]  
De vraag is hoe deze twee uitspraken met elkaar te rijmen zijn. Bankafschriften bestaan immers 
onafhankelijk van de wil van Funke en zouden dus volgens de Saunders-uitspraak uitgeleverd 
hebben moeten worden. De oplossing ligt in de interpretatie van het Funke-arrest, waarin de 
zinsnede “certain documents which they believed must exist, although they were not certain of 
the fact” cruciaal blijkt te zijn. Als autoriteiten niet zeker weten of documenten bestaan, is een 
uitleveringsplicht die strafrechtelijk wordt gesanctioneerd oneerlijk; het is onrechtvaardig iemand 
op te sluiten omdat hij iets niet doet wat hij mogelijk niet kán doen.8 

De inlichtingenplicht uit Verordening 17 
Welke inspiratie levert dit op voor de inlichtingenplicht van Verordening 17? Levert de uitspraak 
van het Gerecht een evenwaardige bescherming op voor Mannesmannröhren als het EHRM dat 
biedt? Mij lijkt dat niet het geval. Het vorderen van inlichtingen is in het algemeen in strijd met 
artikel 6, omdat inlichtingen verklaringen zijn die niet “onafhankelijk van de wil van de 
verdachte” bestaan. Ook feitelijke verklaringen worden dus volgens de Saunders-formule 
beschermd door artikel 6. Nu valt hier een afwijking van het EVRM wel te billijken door het 
eigen karakter van mededingingsprocedures. Het opsporen van inbreuken zou zeer, vermoedelijk 
te zeer, worden belemmerd als de Commissie geen inlichtingen mag vragen (zie r.o. 61 en 65). 
Vanuit de aard der zaak zijn er niet zoveel alternatieven beschikbaar om het mededingingsrecht te 
handhaven. In deze zin acht ik het verschil tussen “bijzondere betekenis” en directe werking wel 
terecht. 
Maar er is een ander aspect waar het Gerecht zonder nadenken overheen stapt. Het vragen om 
puur feitelijke inlichtingen en om uitlevering van bestaande documenten is geoorloofd op grond 
van bovenstaande redenering en dús, zegt het Gerecht, moet Mannesmannröhren de eerste drie 
deelvragen steeds beantwoorden. De etikettering van deze vragen als puur feitelijk wordt niet 
beargumenteerd: r.o. 70 stelt dit alleen vast. Ook de documenten zijn volgens het Gerecht 
‘bestaand’ en dus moeten ze worden uitgeleverd (r.o. 70). Maar even verderop (r.o. 72) laat het 
Gerecht de mogelijkheid open dat de documenten misschien toch niet bestaan: 
Mannesmannröhren moest namelijk alleen op de vierde deelvraag antwoorden als het niet in staat 
was om de documenten te overleggen, maar dit zou volgens het Gerecht niet uitgesloten zijn 
gezien de inhoud van de eerste drie vragen (die immers naar alle mogelijke documenten vroegen). 

                                                      
8 Funke is overigens op allerlei manieren geïnterpreteerd, en sommigen achten Funke achterhaald door 
Saunders. De hier gegeven interpretatie wordt evenwel redelijk breed aangehangen, zie B.J. Koops, V erdachte 
en ontsleutelplicht: hoe ver reikt nemo tenetur?, Deventer: Kluwer, 2000, p. 31 en daar aangehaalde literatuur.  
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Kennelijk is niet zeker dat alle gevraagde documenten daadwerkelijk bestaan. Dit lijkt mij in 
tegenspraak met de constatering dat de documenten uit de eerste drie deelvragen ‘bestaan’.  
Het boeiende is nu dat dit ook de crux is van mijn interpretatie van Funke en Saunders. Mag de 
Commissie uitlevering vragen van documenten “which they believed must exist, although they 
were not certain of the fact”? Helaas wordt niet duidelijk uit de uitspraak of de Commissie heeft 
duidelijk gemaakt in hoeverre zij zeker wist dat er documenten bestonden, noch hoe zeker de 
Commissie wist dat de bijeenkomsten feitelijk hadden plaatsgevonden. De beschikking van de 
Commissie stelt slechts “Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, heeft uw 
onderneming deelgenomen aan vergaderingen.” Het was bevredigender geweest als 
Mannesmannröhren had bestreden dat de bijeenkomsten hadden plaatsgevonden en dat 
vervolgens de Commissie had moeten aantonen dat deze wel hadden plaatsgevonden. Dan had 
het Gerecht moeten beoordelen of voldoende vaststond dat de vragen slechts ‘feitelijke 
inlichtingen’ en ‘bestaande documenten’ betroffen. De rechten van de verdediging beogen 
immers juist om bedrijven te beschermen tegen visexpedities door de Commissie (“vertelt u ons 
even alles wat u ooit met enige concurrent heeft besproken”). Het lijkt mij primair aan de 
Commissie om aan te tonen dat een bedrijf heeft deelgenomen aan bepaalde bijeenkomsten en 
dat daar documenten van bestaan; alleen dan is het gerechtvaardigd om op basis van artikel 11 lid 
4 en 5 Vo. 17 inlichtingen en documenten te vorderen.  

Conclusie 
De uitspraak in Mannesmannröhren maakt duidelijk dat de inlichtingenplicht van artikel 11 Vo. 
17 zich alleen uitstrekt tot ‘feitelijke inlichtingen’ en ‘bestaande documenten’. Het is niet 
toegestaan te vragen naar het onderwerp en besluiten van bijeenkomsten, omdat daarmee de 
onderneming min of meer wordt gedwongen een inbreuk op het mededingingsrecht toe te geven. 
Evenmin mag de Commissie een onderneming vragen zich uit te laten over de relatie tussen 
bestaande overeenkomsten en besluiten van bijeenkomsten, omdat de onderneming daarmee een 
oordeel zou geven over de aard van de besluiten.  
Tussen deze twee ligt mijns inziens een grijs gebied van inlichtingen en documenten die 
weliswaar van feitelijke aard lijken, maar waarvan het bestaan niet vaststaat. Het arrest suggereert 
dat een onderneming verplicht is om altijd op elke feitelijke vraag te antwoorden en elk bestaand 
document uit te leveren, maar naar mijn mening is er meer ruimte voor ondernemingen om 
medewerking te weigeren. Het is denkbaar dat een onderneming ook succesvol kan weigeren te 
voldoen aan een vordering tot inlichtingen of documentafgifte indien de Commissie niet zeker 
weet of de feiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden of dat de documenten daadwerkelijk 
bestaan. 
 
 


