
Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2010/201431 

Zaaknummer: 10.0198.28 

Datum: 6 mei 2010 

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 

van de Wet openbaarheid van bestuur inhoudende de afwijzing van een verzoek om informatie 

van [Vertrouwelijk].

1 Samenvatting  

1. Met onderhavig besluit, beslist het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid 

van bestuur (hierna: Wob). Het college komt tot de slotsom dat het verzoek niet voor inwilliging in 

aanmerking komt, gelet op het belang van het onderzoek en het belang van de betrokken klagers. 

2 Procedure 

2.  [Vertrouwelijk]

3. Op 15 april 2010 heeft het college een verzoek om informatie ontvangen van [Vertrouwelijk] als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wob. Het betreft een verzoek tot openbaarmaking 

[Vertrouwelijk] van de identiteit van de klagers en van de aan de klagers verzonden e-mail(spam). 

4. Bij brief van 21 april 2010
1
 heeft het college het verzoek om informatie bevestigd. 

3 Juridisch Kader 

5. Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 

documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

6. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 

inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Wob. 

7. Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft het verstrekken van 

informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 

belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. 

                                                     
1
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8. Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het verstrekken van 

informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 

belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

9. Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft het verstrekken van 

informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 

belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

4 Beoordeling 

10. Het college is van oordeel dat sprake is van een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3, 

eerste lid, van de Wob. Het college zal hierna aangeven of en in hoeverre er sprake is van 

informatie die in het licht van artikel 10 van de Wob niet wordt verstrekt. 

11. Ten aanzien van de opgevraagde informatie zoals genoemd in randnummer 3 is het college van 

oordeel dat het belang van openbaarmaking van deze informatie niet opweegt tegen het belang 

dat is gemoeid met inspectie, controle en toezicht door het college, bedoeld in artikel 10, tweede 

lid, aanhef en onder d, van de Wob. 

12. Deze uitzonderingsgrond is er op gericht om de vertrouwelijkheid van toezichts- en 

onderzoeksmethoden te waarborgen. Het openbaar maken van een onderdeel van zijn onderzoek 

(waarvan de klachten een belangrijk onderdeel vormen) zou er toe kunnen leiden dat (potentiële) 

overtreders van het verbod op spam
2
 hun handelingen daarop zodanig afstemmen, dat het belang 

van effectieve controle en toezicht op deze bepalingen daarmee wordt geschaad.
3
 Voor de goede 

taakuitoefening van het college is het verder van groot belang dat gedurende de toezichts- en 

onderzoeksfase geen inhoudelijke informatie over een onderzoek naar buiten wordt gebracht (en 

dus ook niet de identiteit en de inhoud van de klachten van de klagers), anders dan voor zover dat 

in het belang van het onderzoek noodzakelijk is. Het toezichts- en onderzoeksproces moet in alle 

vrijheid kunnen plaatsvinden. Geheimhouding is dan noodzakelijk. 

13. Door openbaarmaking van de identiteit van klagers worden in toekomstige gevallen vergelijkbare 

onderzoeken geschaad. Klagers zullen zich immers minder makkelijk melden indien ze risico lopen 

dat hun identiteit algemeen bekend wordt. 

                                                     
2
 Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet 

3
 Zie ook ABRvS, 27 mei 1986, AB 1987, nr. 536. 
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14. Ten aanzien van de opgevraagde informatie is het college bovendien van oordeel dat het 

openbaar maken van de gegevens van de klager volgens het college niet opweegt tegen het 

belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de klager en dat deze persoon 

door openbaarmaking van zijn identiteit onevenredig zal worden benadeeld, als bedoeld in artikel 

10, tweede lid, aanhef en onder e en g, van de Wob.  

15. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ziet vooral op de vertrouwelijkheid van 

persoonsgegevens. In de Wet bescherming persoonsbescherming (hierna: Wbp) wordt een 

persoonsgegevens omschreven als elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon. De informatie over de klagers betreffen naam, adres en 

woonplaats. Openbaarmaking van deze persoonsgegevens weegt niet op tegen het belang van 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en schaadt tevens de belangen van deze personen 

(klagers).
4

16. De gegevens over natuurlijke en rechtspersonen die bij het college een klacht indienen worden 

alleen aan de betrokken bedrijven ter beschikking gesteld indien het onderzoek van het college 

leidt tot een boeterapport. Het college heeft [Vertrouwelijk] met zijn brief van 4 februari 2010 

echter slechts [Vertrouwelijk]. Van een boeterapport is thans geen sprake.  

17. Bovendien geldt de algemene regel dat wanneer informatie openbaar is gemaakt, bijvoorbeeld in 

het kader van een Wob-verzoek, de bewuste informatie in principe voor altijd openbaar blijft en dus 

voor iedereen toegankelijk is.
5
 Hetgeen betekent dat bij openbaarmaking van de identiteit van de 

klagers deze niet alleen bekend wordt bij [Vertrouwelijk], maar in principe publiekelijk bekend 

wordt. Bovendien wordt volgens vast beleid van het college een genomen besluit openbaar 

gemaakt middels publicatie daarvan op de website.
6
 Bij inwilliging van het verzoek van 

[Vertrouwelijk] zal dus ook de identiteit van de klagers algemeen bekend worden. 

18. Tevens wil het college hier niet onvermeld laten dat door dit besluit ook de naam van de verzoeker 

[Vertrouwelijk] openbaar wordt en zij door deze openbaarmaking onevenredig benadeeld kan 

worden. De opgevraagde informatie betreft namelijk klachten over de handelswijze van 

[Vertrouwelijk]. [Vertrouwelijk] wordt beschuldigd van overtredingen, terwijl het college nog niet 

na verder onderzoek definitief heeft vastgesteld of daadwerkelijke sprake is van een overtreding. 

Het college maakt informatie over een onderzoek normalerwijs openbaar nadat hij naar aanleiding 

van een dergelijk onderzoek een besluit heeft genomen waarin is vastgesteld dat de betrokken 

personen of bedrijven de Telecommunicatiewet of daarop gebaseerde regelgeving hebben 

overtreden. 

                                                     
4
 Zie ook ABRvS, 5 november 2008, LJN: BG3399.  

5
 ABRvS, 25 april 2000, LJN-nr. AA5845 en ABRvS, 25 april 2000, LJN-nr. AA5815. 

6
 Voorafgaand aan publicatie maakt het college een afweging van de betrokken belangen, conform zijn Beleidsregels 

openbaarmaking OPTA. 
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19. Naar het oordeel van het college weegt het publieke belang van informatieverstrekking niet op 

tegen het voorkomen van de onevenredige benadeling of de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer als hiervoor bedoeld.  
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5 Besluit 

20. Gelet op vorenstaande wordt het verzoek om informatie ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, 

niet ingewilligd. Het belang van openbaarmaking van de verzochte informatie weegt niet op tegen 

a. het belang dat is gemoeid met inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen als 

bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob; 

b. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, 

tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob; 

c. en het belang dat is gemoeid met het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 

benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen 

dan wel van derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Plv. hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur 

w.g. mw. mr. I.M.A. van der Hart 

Bezwaar 

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.


