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Ons kenmerk:

OPTA/AM/2011/201852

Zaaknummer:

11.0177.28

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van
artikel 3, vijfde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur inhoudende de inwilliging van een
verzoek om informatie van RTL Nederland BV.
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Samenvatting

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). Hiertoe is nagegaan in hoeverre het verstrekken van de desbetreffende informatie
achterwege dient te blijven vanwege enige (uitzonderings)grond in de Wob. Het college komt tot de
slotsom dat het verzoek voor inwilliging in aanmerking komt.
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Procedure
1

Bij brief van 21 juli 2011, welke op 28 juli 2011 door het college is ontvangen, is door RTL Nederland BV
(hierna: RTL) met een beroep op de Wob het college verzocht om toezending van kopieën van alle
kosten die ten laste van het college zijn gekomen met betrekking tot dienstreizen die door de leden van
het college zijn gemaakt. Hierbij heeft RTL tevens verzocht dat het college per dienstreis aangeeft
hoeveel deelnemers het betrof en een uitsplitsing te geven van de deelnemers naar functie. Voorts
verzoekt RTL om inzage te krijgen in de bestemming en het doel van de dienstreizen. Daarnaast verzoekt
RTL om alle overige kosten die ten laste van het college zijn gemaakt inzake deze dienstreizen.
2

Bij brief van 28 juli 2011 heeft het college het verzoek om informatie van 28 juli 2011 bevestigd.
RTL heeft in haar verzoek aangegeven dat zij ermee akkoord gaat, indien het college er de voorkeur
aangeeft om een overzicht te ontvangen van de gevraagde informatie en de gewenste detaillering. Gelet
op de bewerkelijkheid van het verzoek van RTL heeft het college besloten om op dit aanbod in te gaan en
te volstaan met een overzicht van de gemaakte kosten in het kader van de dienstreizen die door de leden
van het college zijn gemaakt en de ambtenaren die deel uit maakte van de delegatie bij deze
dienstreizen. Daarnaast heeft het college een korte toelichting bij dit overzicht gevoegd.
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Brief met uw kenmerk TA008.
Brief met kenmerkt OPTA/AM/2011/201716.
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Juridisch kader

Ingevolge artikel 3, eerste lid, 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.
Ingevolge het vijfde lid van artikel 3 Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming
van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.

4

Beoordelingskader

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 is van oordeel dat er geen sprake is van informatie die in het licht van de
artikelen 10 en/of 11 van de Wob niet verstrekt zou kunnen worden.
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Gelet op vorenstaande wordt het verzoek om informatie ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob,
ingewilligd.
De desbetreffende informatie zal u worden verstrekt. Een afschrift van de door u verzochte documenten
treft u als bijlage bij dit besluit aan.
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,
w.g.
dr. ir. E.J. van Veldhuizen,
plv. hoofd afdeling consument nummers en bestuur
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.
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