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Geachte mevrouw Buesink, 

Bij brief van 19 oktober 2012 heeft Sandd B.V. 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. Het college van de Onafhankelijke Post 

en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft dit verzoek aangemerkt als een verzoek om 

verstrekking van gegevens op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Het college 

heeft bij besluit van 18 december 2012 (met kenmerk: OPTA/AM/2012/203203) bepaald dat hij tot 

gedeeltelijke verstrekking van de gevraagde documenten over zal gaan. Middels deze brief verstrekt 

het college deze documenten. 

In afwijking van zijn besluit van 18 december 2012 is het college bij nadere bestudering van document 

5 (Brief van PostNL van 30 augustus 2011 met kenmerk: 11/PA/U/074) tot de constatering gekomen 

dat dit document ten dele bedrijfsvertrouwelijke gegevens bevat. De in deze brief als vertrouwelijk 

aangemerkte gegevens zijn vertrouwelijk omdat deze bedrijfs- en fabricagegegevens betreffen die 

door PostNL vertrouwelijk aan het college zijn medegedeeld (artikel 10, eerste lid, onder c van de 

Wob). Het college besluit deze vertrouwelijke gegevens derhalve niet aan u te verstrekken.  

Ten overvloede, en onder verwijzing naar de motivering in het bovengenoemde besluit, merkt het 

college op dat (bedrijfs)vertrouwelijke informatie in de betreffende documenten onleesbaar is gemaakt.

Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het college zal PostNL een 

kopie van deze brief toesturen. 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

Plv. afdelingshoofd afdeling Markten  

(w.g.) 

ir. M.G.J. Meijers 

Sandd B.V. 
Mevrouw M. Buesink 
Postbus 10071 
7301 GB  APELDOORN 
7301GB10071
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Belanghebbenden die zich met het in deze brief vervatte 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. 


