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Autoriteit 
Consument & Markt 

Boekel de Neree Advocaten en Notarissen 
Mevrouw mr. S. Kennepohl 
Postbus 75510 
1070 AM AMSTERDAM 

Den Haag, 	2 8 AUG. 2013 

Aantal bijlage(n): inventarislijst 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: ACM/DM/2013/203707 
Contactpersoon: Zuidgeest-Meijs 1 Paula.Zuidgeest-Meijs@acm.n11 (070) 722 28 96 
Onderwerp: 13.0449.51 I Besluit 

Geachte mevrouw Kennepohl, 

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft van Koninklijke Horeca Nederland op 
3 juli 2013 met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een verzoek 
ontvangen om informatie, documentatie en data waarop de analyse van ACM van de 
horecabiermarkt is gebaseerd, alsmede de informatie, documentatie en data die ten grondslag 
hebben gelegen aan het Heineken-besluit uit 2002 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(hierna: NMa). 

Op basis van het verzoek zijn in totaal 88 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 
opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 

U bent er over geinformeerd dat derde belanghebbenden betrokken zijn bij de openbaarmaking van 
de documenten en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun zienswijze kenbaar te 
maken. De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik ik mijn belangenafweging 
meegenomen. 

lk heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht deels 
openbaar te maken. 

Op de inventarislijst bij dit besluit wordt aangegeven op welke grond van de Wob bepaalde gedeeltes 
niet openbaar worden gemaakt. 

Aangezien er belanghebbenden zijn bij de door u gevraagde openbaarmaking vindt de feitelijke 
openbaarmaking van genoemde documenten niet eerder pleats, dan twee weken na dagtekening 
van deze beschikking, conform artikel 6, vijfde lid, van de Wob. Op deze wijze wordt aan deze 
belanghebbenden de mogelijkheid geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te houden. 
Dat kan door het indienen van een bezwaarschrift bij de Bestuursraad van de Autoriteit Consument 
en Markt en door daamaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, 
het onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening 
van dit besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt 
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de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking 
wordt overgegaan. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Indien u een toelichting op het bovenstaande wenst, neemt u dan contact op met mevrouw 
P.A. Zuidgeest-Meijs, to bereiken via 070 7222896. 

Hoogachtend, 
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