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Geachte mevrouw Buesink, 

Bij brief van 19 oktober 2012 heeft Sandd B.V. (hierna: Sandd) het college van de Onafhankelijke Post 

en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) verzocht om verstrekking van alle op de aanvraag 

voor vergoeding van de netto kosten van de universele postdienst over 2011 van Koninklijke PostNL 

B.V. (hierna: PostNL) betrekking hebbende gegevens en informatie zoals correspondentie en 

verslagnotities, waaronder, maar niet beperkt tot, de melding van PostNL, de aanvraag van PostNL, 

het verzoek van het college aan PostNL om aanvraag conform de Postwet te doen en de gewijzigde 

aanvraag van PostNL.  

Het college heeft dit verzoek aangemerkt als een verzoek om verstrekking van gegevens op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Zoals u bekend heeft het college reeds over het 

merendeel van de documenten waarop uw verzoek om informatie betrekking heeft een besluit
1

genomen. Middels deze brief beslist het college over de verstrekking van de nog resterende 

documenten waarop uw verzoek om informatie ziet. Dit betreffen de volgende documenten: 

1. Kort Verslag Overleg OPTA – Sandd, 12 juli 2012 

2. Verslag van informeel gesprek d.d. 12 juli 2012 OPTA – Sandd 

3. Memo AKD 

Aangezien deze stukken betrekking hebben op en/of afkomstig zijn van Sandd, heeft het college per 

brief van 18 december 2012 (met kenmerk: OPTA/AM/2012/203230) Sandd gevraagd om de 

bovengenoemde stukken aan een vertrouwelijkheidtoets te onderwerpen. Sandd heeft per brief van 8 
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januari 2013 op het verzoek van het college gereageerd. Hierbij heeft Sandd aangegeven bezwaar te 

hebben tegen openbaarmaking van een deel van de gegevens, omdat deze persoonsgegevens 

bevatten (artikel 10, eerste lid, onder d van de Wob) dan wel omdat deze gegevens informatie 

bevatten die mogelijk, als deze vrij komt, de positie van Sandd onevenredig kan benadelen (artikel 10, 

lid 2, onder g van de Wob).  

Document 1: Kort Verslag Overleg OPTA – Sandd, 12 juli 2012 

Dit verslag bevat naar het oordeel van het college ten dele vertrouwelijke gegevens. De in dit verslag 

als vertrouwelijk aangemerkte gegevens zijn vertrouwelijk, omdat deze persoonsgegevens betreffen 

zoals bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 10, 

eerste lid, onder d van de Wob). Het college zal deze vertrouwelijke gegevens derhalve niet 

verstrekken. 

Document 2: Verslag van informeel gesprek d.d. 12 juli 2012 OPTA – Sandd

Dit verslag bevat naar het oordeel van het college ten dele vertrouwelijke gegevens. De in dit verslag 

als vertrouwelijk aangemerkte gegevens zijn vertrouwelijk omdat deze persoonsgegevens betreffen 

zoals bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 10, 

eerste lid, onder d van de Wob). Het college zal deze vertrouwelijke gegevens derhalve niet 

verstrekken. 

Bijlage: Lijst met vragen en opmerkingen 

Deze bijlage bevat naar het oordeel van het college geen vertrouwelijke gegevens. Het college ziet ook 

geen andere gronden om deze bijlage niet te verstrekken. 

Document 3: Memo AKD 

Het memo bevat naar het oordeel van het college informatie die mogelijk, wanneer deze openbaar 

wordt gemaakt, de positie van Sandd onevenredig kan benadelen (artikel 10, tweede lid, onder g van 

de Wob). Bovendien is het college van oordeel dat voor zover het memo feitelijke informatie bevat, 

deze vertrouwelijk is, omdat dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door Sandd vertrouwelijk aan 

het college is medegedeeld (artikel 10, eerste lid, onder c van de Wob). Het college zal dit memo 

derhalve niet verstrekken. 

Gelet op het vorenstaande wordt het in de aanhef bedoelde verzoek om informatie van Sandd van 19 

oktober 2012 wat betreft de in deze brief behandelde documenten gedeeltelijk ingewilligd. 

De desbetreffende informatie zal u worden verstrekt met uitzondering van de informatie die het college 

in het voorgaande heeft aangemerkt als informatie zoals bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 10, eerste lid, onder d van de Wob), als bedrijfs- en 
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fabricagegegevens die door Sandd vertrouwelijk aan het college zijn medegedeeld (artikel 10, eerste 

lid, onder c van de Wob) en als informatie die Sandd onevenredig zou kunnen benadelen (artikel 10, 

tweede lid, onder g van de Wob). Waar het een document betreft dat ten dele vertrouwelijke informatie 

bevat, heeft het college deze informatie onleesbaar gemaakt. Waar het een document betreft dat 

volledig als vertrouwelijk is aangemerkt, zal het college dit document in zijn geheel niet verstrekken. 

De te verstrekken documenten zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd.  

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  

(w.g.) 

ir. M.G.J. Meijers 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.             

Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 

bezwaar bevatten. 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 

geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan.  Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 

bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld.  De procedure kan 

daardoor worden verkort.  Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 

bezwaarschrift door het college worden behandeld. 


