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In uw schrijven van 3o november 2012 , door ons ontvangen op 3 december 2012, heeft u op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om documenten die de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) vanaf i december 2010 onder zich heeft welke zien op de 
samenwerking binnen (dan wel met) RODAP (en haar afzonderlijke leden). 

Uw verzoek wordt grotendeels gehonoreerd. 

In de bijlage bij dit besluit treft u een overzicht aan van de te verstrekken documenten. Per 
document wordt aangegeven welke onderdelen op welke grond van de Wob niet openbaar worden 
gemaakt. De niet verstrekte informatie wordt geweigerd omdat het vertrouwelijk verstrekte 
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft (artikel lo, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob), er bij 
verstrekking sprake is van onevenredige benadeling op grond van artikel io, tweede lid onder sub 
g Wob, er sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 13 lid 1 Wob) en/of er sprake is 
van aantasting van informatie welke op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet 

wordt verstrekt. 

Omdat uw verzoek deels betrekking heeft op informatie afkomstig van of betrekking hebbend op 
derden, is aan die derden gevraagd of zij bezwaar hebben tegen openbaarmaking en zo ja, op 
welke gronden van artikel 10 van de Wob. Omdat niet alle verzoeken tot geheimhouding geheel 

zijn ingewilligd, verstrek ik u, gelet op artikel 6, derde lid, van de Wob de geschoonde informatie 
twee weken na de bekendmaking van dit besluit. De bovenbedoelde derden ontvangen een 
afschrift van dit besluit. 



De Raad van :estuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens dez 

Aad Klei 

Ply. Dire 

Isma 
lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 

Tegen dit besluit kan deg 	fens belong rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 
dog van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, juridische 
Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. 

In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen 
met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 
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Nma 
Bijlage bij brief met kenmerk 7549po in Wobverzoek met zaaknr. 7549 

zo gesverfrauwlljk v 
A. 5174 217 Geen Zal geheel openbaar gemaakt worden 

B. 5174 306 

• Pag. 1 onder punt 2 In eerste alinea 
• Pag. 1 onder punt 2 in tweede alinea, pag. 2, pag 3 eerste 
alinea 
* Pag. 3 tweede alinea 

* Vertouwelijk o.g.v. artikel 10 lid 2 sub g 
* Vertrouwelijk o.g.v. artikel 11 lid 1 Wob 
' Voor het Wobverzoek irrelevante 
informatie 

C. Bosman * Pag. 1 eerste alinea, pag 1 2e alinea, pag. 2, 3 
* Voor het Wobverzoek irrelevante 
informatie 

D. L1 * Pag. 1 
• Voor het Wobverzoek irrelevante 
informatie 

E. L2 Geen Zal geheel openbaar gemaakt worden 

F. L3 Geheel vertrouwelijk *Vertouwelijk o.g.v. artikel 10 lid 2 sub g 

G.RODAP 
' Pag. 1 le alinea 
' Pag. 2 2e alinea 

• Vertrouwelijk o.g.v. artikel 11 lid 1 Wob 
* Voor het Wobverzoek irrelevante 
informatie 

KRODAP 2 

* Pag 1 le alinea 
* Pag 1 le alinea 
* Pag 13 - 22 

* Vertrouwelijk o.g.v. artikel 11 lid 1 Wob 
* Voor het Wobverzoek irrelevante 
informatie 
' Vertrouwelijk o.g.v. artikel 10 lid 2 sub g 

I. RODAP 3 

• Pag. 1 le alinea 
* Pag 25 - 29 
' Pag 30 - 34 

• Voor het Wobverzoek irrelevante 
informatie 
* Vertrouwelijk o.g.v. artikel 10 lid 2 sub g 
*Vertrouwelijk o.g.v. artikel 10 lid 2 sub g 

J. RODAP 4 • Pag 1 - 5 *Vertrouwelijk o.g.v. artikel 10 lid 2 sub g 
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