
Bijlage A 

 

ICN Modelafstandsverklaring 

 

[DATUM] 

 

[NAAM CONTACTPERSOON BIJ AUTORITEIT A] 

[ADRES] 

 

Betreft: [REFERENTIE ZAAK] 

 

Geachte …, 

 

Namens ONDERNEMING A, verklaar ik hierbij dat ONDERNEMING A, behoudens de voorwaarden en 

beperkingen die in deze verklaring zijn vastgelegd, instemt met afstand doen van de 

vertrouwelijkheidsbeperkingen onder [RELEVANTE WETTELIJKE OF TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT] 

en andere van toepassing zijnde wetten en regels (gezamenlijk hierna: de Vertrouwelijkheidsverplichtingen) 

die AUTORITEIT X verbieden vertrouwelijke informatie verkregen van ONDERNEMING A bekend te maken 

aan BUITENLANDSE AUTORITEIT Y in verband met zijn voorgenomen transactie met ONDERNEMING B. 

Meer in het bijzonder stemt ONDERNEMING A ermee in dat medewerkers van AUTORITEIT X met 

BUITENLANDSE AUTORITEIT Y het volgende mag delen: [alle documenten, verklaringen, gegevens en 

informatie van ONDERNEMING A, alsmede de eigen interne analyses van ONDERNEMING A die refereren 

naar gegevens van ONDERNEMING A of die dergelijke gegevens bevatten, die anders uitgesloten zouden 

zijn op grond van de Vertrouwelijkheidsverplichtingen]1. 

 

Deze afstandsverklaring wordt slechts afgegeven met betrekking tot bekendmakingen aan BUITENLANDSE 

AUTORITEIT Y en enkel op voorwaarde dat BUITENLANDSE AUTORITEIT Y de informatie die zij ontvangt 

van AUTORITEIT X als vertrouwelijk zal behandelen in overeenstemming met de voorwaarden van de 

bijgevoegde brief van [NAAM CONTACTPERSOON] van BUITENLANDSE AUTORITEIT Y2. Deze 

overeenkomst vormt geen verklaring van ONDERNEMING A waarin deze afstand doet van de rechten 

vastgelegd in de Vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot de bescherming die ONDERNEMING A 

geniet tegen directe of indirecte openbaarmakingen van informatie aan derden anders dan aan 

BUITENLANDSE AUTORITEIT Y. 

 

                                                           

1 Let op: De voorbeeldtekst van deze modelverklaring is bedoeld voor situaties waarin een afstandsverklaring met betrekking tot enkele of 

alle documenten en informatie die verstrekt wordt aan Autoriteit X wordt overwogen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin een 

dergelijk ruime afstandsverklaring niet nodig is. In zulke gevallen kunnen partijen voor een minder verstrekkende afstandverklaring 

kiezen, bijvoorbeeld om de autoriteiten de mogelijkheid te bieden potentiële remedies te bespreken waar zij ieder over denken, alsmede 

de motieven voor die remedies, of de mogelijkheid bepaalde specifieke kwesties te bespreken zoals marktafbakening of 

toetredingsdrempels. Partijen en autoriteitsmedewerkers zouden een reikwijdte van de afstandsverklaring moeten bepalen die wenselijk 

is om hen te helpen in het onderzoek, zodat partijen en andere mededingingsautoriteiten niet onnodig belast worden.  

2 Let op: ‘Buitenlandse autoriteit Y’ moet een letter opstellen waarin de vertrouwelijkheidsrechten van dat land uiteengezet worden – in 

sommige gevallen kunnen partijen en medewerkers van Autoriteit X tevreden gesteld worden als een dergelijke brief gericht is aan de 

contactpersoon door vertegenwoordigers van partijen met een schriftelijke verklaring dat Buitenlandse autoriteit Y instemt met de 

voorwaarden van die brief.  



ONDERNEMING A geeft deze afstandsverklaring af onder de voorwaarde en afspraak/veronderstelling dat, 

met betrekking tot informatie die AUTORITEIT X verkrijgt van ONDERNEMING A en beschikbaar stelt aan 

BUITENLANDSE AUTORITEIT Y overeenkomstig deze afstandsverklaring, AUTORITEIT X de 

vertrouwelijkheid van dergelijke informatie moet blijven beschermen met betrekking tot andere derde partijen 

in overeenstemming met de Vertrouwelijkheidsverplichtingen. 

 

Een exemplaar van deze brief wordt tevens verstuurd naar [CONTACTPERSOON BIJ BUITENLANDSE 

AUTORITEIT Y]. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

[ADVOCAAT VAN ONDERNEMING A] 

 

Cc: [CONTACTPERSOON VAN BUITENLANDSE AUTORITEIT Y] 

 


