
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

op het bezwaar gericht tegen de beslissing van 4 september 2001, kenmerk 

2269-95.F.049. 

Zaaknummer 2705-19/ Vebega 

 

I. Het verloop van de procedure

1. In het kader van zaak 2269, voorheen zaak 1616 (garnalen), heeft ingevolge 

artikel 60, tweede lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) ten kantore van 

de Nederlandse mededingingsautoriteit het in die zaak opgemaakte rapport 

als bedoeld in artikel 59, eerste lid, Mw met de daarop betrekking hebbende 

stukken inclusief een daarbij behorende inventarisatielijst ter inzage gelegen.

2. Bij faxbrief van 4 september 2001 heeft de Vereniging ter Bevordering van 

de Garnalenhandel (hierna: Vebega) de directeur-generaal van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) op grond van artikel 3 Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht kopien te verstrekken van 

door haar nader aangeduide als vertrouwelijk aangemerkte correspondentie 

zowel tussen de d-g NMa en de Commissie van de Europese 

Gemeenschappen (hierna: Commissie) als tussen de d-g NMa en de Duitse 

en Deense mededingingsautoriteiten.

3. Bij faxbrief van 6 september 2001, kenmerk 2269-95.F049, aan Vebega is 

aangegeven om welke reden het verzoek van VEBEGA om haar kopien van 

deze correspondentie te verstrekken niet voor honorering in aanmerking komt.

4. Bij faxbrief van 25 september 2001 heeft VEBEGA bezwaar gemaakt tegen 

het standpunt zoals vervat in de faxbrief van 6 september 2001 (hierna ook wel 

aangeduid als: de bestreden beslissing).

5. Bij brief van 10 oktober 2001, kenmerk 2705/4.B187 is Vebega verzocht 

haar bezwaarschrift aan te vullen op het punt van de ontvankelijkheid. Zowel 

telefonisch als bij faxbrief van 18 oktober 2001 is vervolgens aangegeven dat 

het verzoek om in het bezwaarschrift in te gaan op de ontvankelijkheid met 

name moet worden bezien in het licht van het bepaalde in artikel 6:3 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

6. Bij brief van 22 oktober 2001 heeft Vebega de gronden van haar 

bezwaarschrift op het punt van de ontvankelijkheid aangevuld.

7. Op 28 november 2001 heeft een hoorzitting ten kantore van de Nederlandse 

mededingingsautoriteit plaatsgevonden. De gemachtigde van Vebega is aldaar 

verschenen. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt, dat op 12 december 

2001 aan Vebega is verzonden.

 

II. Het bezwaar



8. In bezwaar en ter hoorzitting heeft Vebega kort en zakelijk weergegeven 

het volgende aangevoerd.

9. Vebega stelt dat geen sprake is van een voorbereidingsbeslissing in de zin 

van artikel 6:3 Awb, aangezien het hier gaat om een besluit, waarbij een Wob-

verzoek wordt afgewezen. Het Wob-verzoek alsmede het daaropvolgende 

besluit staan los van het besluit waarin zal worden bepaald of de 

Mededingingswet is overtreden.

10.Wanneer het bestreden besluit aangemerkt zou kunnen worden als een 

voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 Awb, dan is, aldus Vebega, 

de in dit artikel genoemde uitzondering van toepassing. Zij wordt immers, los 

van het voor te bereiden sanctiebesluit, rechtstreeks in haar belang getroffen, 

aangezien het recht van Vebega van verdediging door de weigering tot 

openbaarmaking van de correspondentie wordt aangetast.

11.Vebega stelt zich op het standpunt dat de d-g NMa ten onrechte een 

beroep heeft gedaan op artikel 10, lid 2, aanhef en sub a, van de Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) op basis waarvan bovengenoemde 

correspondentie tussen de d-g NMa en de Commissie en bovengenoemde 

correspondentie tussen de d-g NMa en de Duitse en Deense 

mededingingsautoriteiten als vertrouwelijk is aangemerkt.

12.Nog daargelaten dat artikel 10, lid 2, aanhef en sub a Wob niet is 

geschreven voor situaties als onderhavige, is het onderzoek van de NMa, 

aldus Vebega, mede gebaseerd op informatie die zij van de andere 

mededingingsautoriteiten heeft ontvangen. Vebega dient volledige inzage te 

hebben in die informatie-uitwisseling met deze mededingingsautoriteiten, zelfs 

wanneer de betreffende correspondentie niet tegen haar zou zijn gebruikt, 

aangezien de correspondentie informatie kan bevatten die Vebega bij haar 

verdediging zou kunnen gebruiken. Een en ander vloeit voort uit het recht van 

verdediging, zoals neergelegd in artikel 6 Europees Verdrag van de Rechten 

van de Mens (hierna: EVRM).

13.Onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg in de 

zaak Cement[1] stelt Vebega dat slechts wanneer is uitgesloten dat Vebega 

en haar leden deze informatie tot hun verdediging zouden kunnen aanvoeren, 

de NMa hen deze informatie mag onthouden.

14.Vegeba stelt ten slotte dat niet valt in te zien hoe de betrekkingen van 

Nederland met Duitsland, Denemarken en de Commissie schade kan 

ondervinden als gevolg van openbaarmaking van de bedoelde informatie en dat 

geen sprake is van een deugdelijke motivering ex artikel 3:46 Awb.

 

III. Beoordeling

15.De Wob biedt, blijkens artikel 2 van deze wet, een algemene 

openbaarmakingsregeling, welke treedt wanneer elders in of krachtens de wet 

een bijzondere regeling is getroffen. Daarbij geldt dat een eventuele bijzondere 

regeling zoveel mogelijk Wob-conform moet worden genterpreteerd. 

16.Ter beoordeling staat of de Mw een aan de Wob derogerende, uitputtende 



openbaarmakingsregeling bevat. Een dergelijke regeling is uitputtend, indien 

zij ertoe strekt te voorkomen dat door (afzonderlijke) toepassing van de Wob 

afbreuk zou worden gedaan aan de goede werking van de materile bepalingen 

in de bijzondere wet[2].

17.Artikel 90 Mw bepaalt dat gegevens of inlichtingen omtrent een 

onderneming, welke in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de 

uitvoering van deze wet zijn verkregen, uitsluitend mogen worden gebruikt voor 

de toepassing van deze wet.

18.Artikel 90 Mw maakt geen onderscheid of de gegevens of inlichtingen 

verstrekt zijn door ondernemingen zelf of verkregen zijn door ambtshalve 

onderzoek van de NMa.

19.Evenmin maakt dit artikel onderscheid tussen vertrouwelijke en niet-

vertrouwelijke gegevens of inlichtingen.

20.De aldus verkregen gegevens of inlichtingen mogen uitsluitend voor de 

toepassing van de Mw worden gebruikt. Het openbaar maken buiten de 

gevallen waarin de Mw voorziet in openbaarmaking of inlichtingen die zijn 

verkregen in enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van de Mw, is 

geen toepassing van de Mw.

21.Artikel 90 Mw betekent dat slechts informatie mag worden verstrekt ten 

behoeve van de toepassing van de Mw en conform de bepalingen welke de 

Mw daarover bevat. Ten aanzien van de toegang tot informatie bepaalt de Mw 

dat dat het geval is bij de voorbereiding van besluitvorming in het kader van 

ontheffingsverzoeken en in het kader van besluitvorming volgend op een 

rapport als bedoeld in artikel 59 Mw.

Ingevolge het tweede lid van artikel 18 Mw en het derde lid van artikel 22 Mw 

is de openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 Awb, die voorziet in 

een terinzagelegging van de op de aanvraag betrekking hebbende stukken 

voor belanghebbenden, van toepassing verklaard op een aanvraag om 

ontheffing, respectievelijk een verzoek om verlenging van ontheffing als 

bedoeld in artikel 17 Mw. Indien naar aanleiding van een klacht of een 

ambtshalve onderzoek een rapport in de zin van artikel 59 Mw is opgesteld, 

hebben belanghebbenden ingevolge artikel 60, lid 2, Mw het recht om de op 

de zaak betrekking hebbende stukken in te zien.

22.Voorts bevat de Mw nog bepalingen omtrent mededelingen in de 

Staatscourant en het bij de mededingingsautoriteit ter inzage leggen van 

beschikkingen.[3]

23.Op het bepaalde dat gegevens of inlichtingen uitsluitend mogen worden 

gebruikt voor de toepassing van de Mw kent de Mw n expliciete uitzondering.

24.In artikel 91 Mw is bepaald dat de d-g NMa bevoegd is gegevens of 

inlichtingen, verkregen bij de uitoefening van de hem in de Mw opgedragen 

taken, te verstrekken aan een buitenlandse instelling, belast met de 

toepassing van het aldaar geldende mededingingsrecht en aan een 

bestuursorgaan dat op grond van een andere wettelijke regeling dan de Mw is 

belast met taken die de toepassing of mede de toepassing van bepalingen 

omtrent mededinging betreffen. De bedoelde uitzondering van artikel 91 Mw is 

in het onderhavige geval niet aan de orde.



25.Uit het bovenstaande volgt dat de Mw een uitputtende aan de Wob 

derogerende openbaarmakingsregeling bevat. Derhalve kunnen gegevens of 

inlichtingen, welke in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de 

Mw zijn verkregen, niet openbaar worden gemaakt buiten het kader van de 

uitvoering van de Mw.

26.De artikelen 90 en 91 Mw vormen, in samenhang met de bepalingen 

bedoeld in de randnummers 21 en 22, de grondslag voor en begrenzing van de 

d-g NMa om te beslissen over het al dan niet verstrekken van informatie. 

27.Uit het voorgaande en ook uit eerdere besluiten van de d-g NMa[4] volgt 

derhalve dat de Wob in het onderhavige geval geen toepassing vindt. Voor 

zover het bezwaar op die wet is gebaseerd, is het derhalve ongegrond.

28.Omdat de Wob in het onderhavige geval geen toepassing vindt, dient het 

verzoek van Vebega, om kopien van de stukken die niet ter inzage hebben 

gelegen, te worden beoordeeld aan de hand van het bepaalde in de 

Mededingingswet. Aangezien de Mededingingswet het geldende 

toetsingskader is, kan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar slechts 

aan de orde komen wanneer binnen dit toetsingskader bezwaar open staat.

29.De d-g NMa is van oordeel dat de beslissing op grond van artikel 60, leden 

2 en 3, Mw jo 3:11, leden 2 en 3, Awb inzake terinzagelegging van de op de 

zaak betrekking hebbende stukken een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 

Awb is, inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Een dergelijke 

beslissing is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de 

belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn 

belang treft.

30.De d-g NMa merkt op dat artikel 6:3 Awb niet slechts betrekking heeft op 

procedurele voorbereidingshandelingen, maar op voorbereidingshandelingen in 

het algemeen. Dit blijkt ook uit de in de memorie van toelichting genoemde 

voorbeelden. Als voorbeeld van een besluit in de zin van artikel 6:3 Awb noemt 

de memorie van toelichting onder andere het voorbereidingsbesluit ex artikel 

20 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een postzegelplan. Daarnaast 

blijkt uit de rechtspraak dat de geheimhoudingsprocedure van artikel 19.3 Wet 

milieubeheer een voorbereidingsbesluit is in de zin van artikel 6:3 Awb.[5]

31.Thans staat nog ter beoordeling of de beslissing Vebega, los van de voor 

te bereiden sanctiebeschikking, rechtstreeks in haar belang treft. Inzage in de 

betreffende stukken staat naar de mening van de d-g NMa in het onderhavige 

geval niet los van de procedure ter voorbereiding van de in de hoofdzaak te 

nemen sanctiebeschikking, daar het verzoek tot inzage en de nog te nemen 

sanctiebeschikking in de hoofdzaak rechtstreeks met elkaar samenhangen. 

De d-g NMa is derhalve van oordeel dat de bestreden beslissing geen 

zelfstandig rechtsgevolg heeft.

32.Ten overvloede merkt de d-g NMa op dat hij zich ervan bewust is dat artikel 

6 EVRM van toepassing is in de procedure inzake de te nemen 

sanctiebeschikking in de hoofdzaak. Stukken die partijen niet hebben kunnen 

inzien worden niet mede ten grondslag gelegd aan, noch zijn anderszins 

relevant voor, de in die procedure te nemen beslissing.

33.Gezien het bovenstaande is sprake van een voorbereidingsbeslissing in de 

zin van artikel 6:3 Awb; deze is derhalve niet vatbaar voor bezwaar en beroep. 



Nu geen bezwaar openstaat wordt niet toegekomen aan een inhoudelijke 

beoordeling van het bezwaar.

34.Gelet op het bovenstaande wordt het door Vebega ingediende bezwaar in 

verband met het bepaalde in artikel 6:3 Awb niet-ontvankelijk verklaard. 

 

BESLUIT

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit verklaart het 

bezwaar voor zover gericht op de beslissing omtrent toepassing van de Wet 

openbaarheid van bestuur ongegrond en verklaart het bezwaar van de 

Vereniging ter Bevordering van de Garnalenhandel gericht tegen zijn 

beslissing om bepaalde stukken niet ter inzage te leggen niet-ontvankelijk. 

 

Datum: 21 december 2001

A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
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