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Ondenverp 

7503/ Wob-verzoek Ricoh - Infotec 

Geachte heer Van Diermen, 

In uw brief van 17 augustus 2012 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob) de volgende informatie verzocht over een concentratie tussen Ricoh en Infotec: 

A. een eventuele melding; 

B. een eventuele mededeling; 

C. een eventuele vergunning met bijlagen; 

D. het volledige dossier betreffende de vergunningprocedure; 

E. het volledige dossier betreffende de melding of mededeling als bedoeld ander A. en B.; 

F. de in A. tot en met E. genoemde informatie betreffende andere concentraties, waarbij 

Ricoh en/of Infotec betrokken is geweest. 

Uw verzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wob. Er zijn namelijk geen documenten bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die betrekking hebben op de door u gevraagde 

informatie. Ook is mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig zou 

kunnen zijn. 

Overigens wijs ik u crop dat mededelingen over concentraties op grond van de Mededingingswet 

moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant. Begin- en eindmededelingen en besluiten 

inzake concentraties worden bovendien altijd gepubliceerd op de website van de NMa, 

ma6att.nma.ni  Als de door u opgevraagde documenten onder A, B, C en F zouden hebben bestaan, 

zouden zij reeds openbaar en voor een ieder toegankelijk zijn op de website van de NMa. 

Uw verzoek wordt daarom niet als Wob-verzoek in behandeling genomen. 
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Nma 
Indien u near aanleiding van deze brief nag vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact 

opnemen met Marlies Offerman, tel. (070) 330 3544. 

lk vertrouw erop u voldoende to hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze : 

Stijn van den Broek 

Clustermanager Handel, Diensten en Transport, Directie Mededinging 
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