
Toegang tot vertrouwelijke
informatie in data rooms:
Europese Commissie
publiceert Best Practices 15-085

Geschrevon door: mw. mr. drs. D.R Kui
pers en mw. mr. M.A.M.L. van de Sandon,
Bird & Bird LLP, Den Haag

Op 2 juni 2015 heeft de Europese Corn
missie (‘Commisslo’) een document go
publiceerd waarin zij haar best practices’
uiteenzet ten aanzien van toegang tot
vertrouwolijko informatie in data rooms in
het kader van procedures onder artikelen
101 en 102 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (‘VwEU’)
en EU-concentratie-procedures1 (hierna:
‘hot Best Practices-document’). In het
document worden do orvaringen van de
Commissie met data rooms in dorgolijke
procedures en haar bestaande praktijk
weergegeven3 Het doel is om handvatten
to bieden over wanneer en hoe data rooms
gebruikt kunnen worden om toegang te
verlenen tot vertrouwelijke informatie, ver
kregen tijdens mededingings- en concen
tratieprocedures van de Commissie. Het
document biedt echter ook aanknopings
punten voor commerciele data rooms.

Data rooms in het kader van Commis
sie-onderzoeken vs. commerciële data

Het Best Practices-document ziet op data
rooms die worden ingericht tijdens de pro
cedures van de Commissie en is geheel
gericht op bet waarborgen van de rechten
van verdediging. Teneinde zichzelf to kun
nen verdedigen dient do adressaat van de
mededeling van punten van bezwaar4 vol
ledig (elektronische) toegang te krijgon tot
het dossier van de Commissie. In beginsel
wordt echter géén toegang verleend tot in
terne docurnenten en vertrouwelijke infor
matie. Bijvoorbeeld verzamelde gegevens
van derden (zoals kosten, prijzen, ver
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koopgegevens, marges etc.). Uitwisseling
van dergelijke informatie kan immers tot
een vermindering van concurrentie leiden.5
Dit speelt vanzelfsprekend in hot bijzonder
wanneer de betrokken partijen onderling
concurrent zijn.

De term data rooms doet denken aan M&A
transacties, waarbij een boekenondorzoek
(of ‘due diligence’) bijna standaard plaats
vindt. Daartoe wordt gewoonhjk een data
room met vertrouwelijke informatie van do
‘target’ ingericht. Hoewel dit eon ‘commer
ciele’ data room betreft, en goon data room
bij do Commissio in hot kador van mode
dingings- of concontratieprocoduros, is hot
Best Practices-document ook relevant voor
commercielo data rooms in transacties tus
sen (potentiele) concurronten. Immors, in
beide gevallon spoelt do vraag in hoovorro
gogevonsuitwissoling is toegostaan op
grond van hot mododingingsrocht. Dit do
cument biodt dan ook aanknopingspunton
voor hot omgaan met vortrouwolijko gogo
vons in commorcielo transactios.

Toogang tot informatie: nut en nood
zaak van data rooms
In mododingingsprocoduros bi] do Com
missio hooft do verdachte ondorneming
- do ‘adrossaat’ - eon rocht op toegang
tot hot vollodigo dossier, met uitzondoring
van inferno documonten on vortrouwolijko
informatio van andoro botrokkon onderno
mingon. In uitzonderlijko govallon kan do
Commissio toch vortrouwolijko informatio
oponbaron, bijvoorboold wannoor toogang
noodzakolijk is voor do vordachto ondorno
ming om haarvordodigingsrochton offoctiof
uit to vooron of - vanwogo do administra
tiovo aard van oon concontratioprocoduro
on do bohooffo aan snoihoid - wannoor do
Commissio oon boroop dood op do infor
matie in do mododeling van punton van
bozwaar. Of do Commissio eon data room
passond vindt, is ondor moor afhankolijk
van do vraag of hot op dat spocifioko mo
ment wonsolijk is toogang to vorlonon tot
do informatio, do aard on mate van govoo
lighoid van do informatio on hot risico van
Iokkon van informatio.

Beperkte toegang
Mocht do Commissio bosluiton oon data
room into richton, dan botokont dat niot dat
onboporkt toogang wordt verkrogon tot hot
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dossier. Het betreft immers gevoelige en
vertrouwelijke informatie. In hoeverre wel
toegang wordt verleend, beschrijft de Corn
missie in haar Best Practices-document.

Wie heeft er toeqang? Vanwege de ge
voeligheid en vertrouwelijke aard van de
gegevens in de data room, is toegang
tot de data room beperkt tot de externe
juridische en/of economische adviseurs.
Geen toegang wordt verleend aan de
adressaat zell.

• Wanneer? Een data room kan op elk
moment worden georganiseerd, maar
normaliter gebeud dit vOOr de hoorzitting
zodat de adressaat zich tijdens die hoor
zitting goed kan verdedigen.

• Welke informatie? Tot op heden heeft
de Commissie data rooms met name
georganiseerd om toegang te bieden tot
kwantitatieve informatie waarop de Com
missie direct of indirect een beroep heeft
gedaan in haar mededeling van punten
van bezwaar. Deze gegevens zijn vaak
vertrouwelijk omdat bet gevoelige stra
tegische informatie betreft. In uitzonder
Iijke gevallen heeft de Commissie ook
toegang geboden aan kwalitatieve in
formatie bijvoorbeeld noodzakelijk wan
neer het zeer belastend blijkt voor de
informatieverstrekker om tijdig een niet
vertrouwelijke versie te verstrekken (bij
voorbeeld vanwege de omvang of omdat
het lastig is een niet-vertrouwelijke ver
sie op te stellen die ook nog voldoende
bewijskracht heeft). De Commissie kan
overigens besluiten om bepaalde gege
vens in de documenten alsnog te anoni
miseren om op die manier de identiteit
en vertrouwelijkheid van de gegevens te
beschermen en de risico’s van represail
les te beperken.

• Data room regels. ledere data room is
onderworpen aan de Data Room Ru/es’.
De data room regels zijn als bijlage A bij
bet Best Practices-document toege
voegd en bepalen, onder andere, dat:

- De externe adviseurs geen vertrou
welijke informatie uit de data room
mogen verwijderen, meenemen of
mogen openbaren. Niet aan een der
de, maar ook niet aan de adressaat.

- Enkel een niet-vertrouwelijke versie
van bet eindverslag mag uit de data
room worden meegenomen en wor
den verstrekt aan de adressaat. Dit

versiag wordt door bet caseteam ge
controleerd opdat bet geen vertrou
welijke informatie bevat.

- De data room is uitgerust met een
vooraf bepaald aantal pc-werksta
tions en de noodzakelijke software
(en zodanig de noodzakelke data
reeksen en een logboek van de re
gressies om de zaak van de Commis
sie te ondersteunen). De computers
geven toegang tot read-only docu
menten.

- Er is geen internetverbinding, con
tacten met de buitenwereld zijn niet
toegestaan en er mogen geen came
ra’s, telethons of andere elektronica
mee de data room in worden geno
men. Wel mogen extra computers en
papier worden meegenomen, maar
dit kan op elk moment door de Com
missie worden gecontroleerd. Papier
mag overigens de data room niet ver
laten en wordt aan bet einde van de
sessie vernietigd.

- De adviseurs mogen gedurende nor-
male werktijden in de data room blil
yen, en indien gerechtvaardigd, kan
gedurende verscheidene dagen toe-
gang worden verleend.

Voordat toegang tot de data room wordt
verleend, dienen de adviseurs, naast de
data room regels ook een Non-Disclosure
Agreement te tekenen. De standaard Non
Disclosure Agreement is als bijlage B bij
bet Best Practices-document gevoegd.

Niet-naleving van de regels. Door on
dertekening van de data room regels en
de Non-Disclosure Agreement stemmen
de externe adviseurs in met de regels en
verplichtingen die daaruit voortvloeien.
Bij overtreding hiervan zullen alle ad
viseurs de data room moeten verlaten,
kan de Commissie juridische stappen
zetten en de lokale Orde van Advocaten
op de boogte stellen.
Positie informatieverstrekkers. De
Commissie zal de informatieverstrekkers
op de hoogte stellen van de gegevens
die worden verstrekt en om toestemming
vragen een data room te organiseren.
De informatieverstrekker wordt in de ge
legenheid gesteld om zijn of haar ziens
wijze daarop te geven. De Commissie
kan naar aanleiding van eventueel ge
uite zorgen extra maatregelen nemen
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(bijvoorbeeld door hot anonimisoren
van bopaaldo informatie). 00k is hot do
raadsman van do informatieverstrekkor
toogestaan do data room to betreden om
to controleren dat passende waarborgen
zijn getroffen.
Hearing officer. Mocht er onenigheid ont
staan tussen do Commissie, do adres
saat van do modedeling van punten van
bezwaar of do informatieverstrokker dan
kan hot meningsvorschil wordon voorgo
Ieqd aan de hearing officer, die verant
woordelijk is voor do bewaking van do
rochton van parton.

Afsluitend
Hoowel doze handvatton bovonop do
reeds bostaando handvatton komon,° geoff
dit Best Practices-document moor inzicht
in hot gebruik van data rooms. Hiermeo
croëort do Commissie meer transparan
tie en voorspolbaarheid over hot geholo
procos. Do Autoriteit Consumont & Markt
(‘ACM) kent eon dergolijke procedure niot.
Toogang tot vortrouwolijko informatio wordt
simpelweg niet vorloend. Do Commissio
draagt hiorvoor eon oplossing aan: vorloen
enkol toogang aan do extorne advisours in
eon beveiligdo omgoving. Op die manior
wordon do rochton van verdediging go
waarborgd, torwiji do vertrouwelijkhoid van
do gogovens ovoneens wordt gegaran
doerd. Hot zou good zijn als ACM hier eon
voorboeld aan nam en eon vergolijkbaro
procedure introduceert.

GEZONDHEIDSRECHT
Mr. drs. B. van dor Kamp, Loxsigma
Advocaten, Amsterdam

Toegang tot zorg 15-086

Goschrevon door: mr. drs. B. van dor
Kamp, Lexsigma Advocaten, Amsterdam

1. In doze bijdrago ga ik in op do vraag
of de zwaro (maatschappolijke en wet
tolijke) eison die do overheid stolt om
niouwe zorgvormon toe to laten tot
do markt on/of hot verzekerde pakkot
onverkort moeton blijvon golden gogo
von do huidige ontwikkolingen. Zelfbe
schikking is ondeiwerp van gosprek.
Andore (niouwe) vormen van zorg zijn
niot eon op eon toepasbaar op grote
groepon, doch wordon juist ontwikkeld
voor do kiolne patientonpopulatie: Per
sonalized medicine doot haar introde.
Naast genezonde zorg ontstaat moor
en moor aandacht voor Ievonsverlon
gende en palliatieve zorg.

2. In 2011 hoort eon klant van haar on
coloog dat ze is uitbohandeld; zo hoeff
gemetastaseerde borstkanker met
do indicatie ICC. Eon andere behan
delend arts uit hetzolfde ziekonhuis
wijst do klant op het bestaan van eon
plaatselijko chomobehandeling, to we
ten Trans-Artiele Chomo Embolisatie
(‘TACE’); diozel[do arts orkond dat
in Nederland woinig kennis en erva
ring is met TACE en hior to lando niot
wordt aangeboden. In Duitsland wordt
do behandeling wol aangebodon. Do
klant wendt zich voor do TACE behan
doling tot do kliniok in Duitsland (do
Gootho-Universiteitskliniek in Frank
furt am Main). Ze start haar oorsto be
handoling met TACE in Duitsland en
hoeff or baat bij. Haar over is op eon
good moment zolfs schoon van kan
kor Ze horvat haar work, doch ovor
lUdt jaron later dosondanks aan do
govolgon van kankor omdat hot gold
om doze bohandelingen pehodiok to
blijven betalen op is. Haar zorgverze
keraar woigort vorgooding van de be
handeling on boroopt zich daarbij op
rapportagos van hot Zorginstituut No
dorland. TACE voldoot niot aan do ‘in
tornationale stand van do wotenschap
en praktijk. Hot overt eon foitolijko be-
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0Noten:
1. De Commissie vertaalt dit gewoonlijk met ‘goede

praktijken Voor de ieesbaarheid houden w,j de
Engeise term best pracices’ aan.

2. Verordenina nr 1391200&
3. Het Best Practice document wizgt geen be

staanoe rechten cider het VwEU of secundaire
wegeving. Spedfieke omstandigheden van het
geval kunnen tot atwijking van bet Best Practice
document leiden.

4. Wanneer do Commissie constateed dat een
overtreding van het mededingingsrechi is
begaan ci er bezwaren bestaan tegen eefl
voorgenomen concentratie, start zij een formele
procedure Oit gebeurt door het uitbrengen van
een zgn. mededeling van punten van bezwaar.
Dit is een soon ‘aankiachl’ waanin do bevndip
gen en belangrtkste conciusies van de Conimis
sie zijn vermeld

5. Biivoorbeeid doordat een heimehjke verstand
houding ontstaat.

6. Mededeling van de Commisse inzake goede
praktijken voor concentratieprocedures. 20
januani 2004 en Mededeling van do Commis
sie inzake goede praktijken voor procedures op
grond van de artikelen 101 en 102 VWEU, 20
oktober 2011.
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