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Den Haag,  

 

Aantal bijlage(n):  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/205038 
Contactpersoon: [VERTROUWELIJK]| [VERTROUWELIJK]@acm.nl | (070) 722 
[VERTROUWELIJK] 
Onderwerp: 14.0967.51 Wob-besluit 
 
Geachte heer [VERTROUWELIJK], 
 

In uw brief van 1 september, ontvangen op 2 september, heeft u met een beroep op de Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht over reizen e.d. die gedeeltelijk niet 

of geheel niet ten laste van publieke middelen komen. Bij brief van 18 september 2014 heeft ACM de 

beslissing met vier weken verdaagd.   

Volgens uw brief richt uw Wob-verzoek zich op reizen vanaf 1 januari 2012 tot heden van 

bestuurders en directeuren die namens Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de volgende 

bijeenkomsten hebben bijgewoond: (netwerk)bijeenkomsten, representatie-activiteiten (waaronder 

openingen), opleidingen/cursussen, congressen/conferentiebezoeken alsook buitenlandse reizen 

met onbekend doel/bestemming. In uw brief vraagt u informatie over: doel van de 

activiteit/bestemming, reisgezelschap, datum, locatie, reiskosten, hotelkosten, verblijfskosten, 

overige kosten en naam of namen van private financier(s).  

In dit besluit is uitgegaan van de bestuursleden en directeuren van ACM sinds de formele start van 

de organisatie d.d. 1 april 2013. Het gaat om bestuursvoorzitter C.A. Fonteijn, bestuurslid J.G. 

Vegter, bestuurslid F.J.H. Don en de directeuren G.J.C.M. Bakker, M.T.P.J. van Oers, R.P. van Eijl, 

D.I. Bos, B.C.M. van Buchem, J.G.J. Keetelaar, D.J. Janssen en Chief Economist J. van Sinderen.  

Handelingen in het kader van het Wob-verzoek 

Naar aanleiding van uw verzoek zijn de leden van het bestuur en de directeuren gevraagd of zij 

reizen hebben gemaakt of activiteiten hebben bijgewoond die aan uw vraag voldoen, zijn agenda’s 

van de leden van het bestuur en de directeuren ACM hierop doorgenomen en zijn de 

declaratiegegevens van de leden van het bestuur en directeuren vergeleken met de internationale 

agenda van afdeling Bestuur, Beleid en Communicatie.  



 

 

In de agenda’s, declaraties en factuurgegevens zijn twee reizen aangetroffen welke deels 

gefinancierd zijn door verenigingen en twee reizen gefinancierd door universiteiten:  

• Op 29 november 2013 heeft Van Oers een presentatie gegeven over de multifunctionele 

autoriteit in Lissabon voor de mededingingsverenigingen van Portugal en Spanje. De kosten 

voor vlucht en hotel zijn betaald door de betrokken verenigingen. 

• Van Sinderen is gevraagd als spreker op te treden in Washington voor de American Bar 

Association. De reis heeft plaatsgevonden in de periode van 26 juni 2013 tot en met 1 juli 

2013. De kosten voor hotel en vlucht zijn betaald door de vereniging.  

• Tussen 18 en 20 september 2012 en op 26 september 2013 is Fonteijn uitgenodigd door 

Fordham University voor een Heads of Agency workshop. Naast deelname heeft Fonteijn 

een presentatie gegeven over public stakeholders. De verblijfkosten in een hotel zijn betaald 

door de universiteit.  

• Op 13 en 14 februari 2014 is Van Oers uitgenodigd voor de 17
de

 Annual Law Review 

symposium over de Federal Trade Commission and antitrust policy bij de George Mason 

University onder andere om deel te nemen aan een paneldiscussie en een ronde tafel. De 

verblijfkosten in een hotel zijn betaald door de universiteit.  

 

Ik ga ervan uit dat hiermee aan uw verzoek is voldaan.  

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met woordvoerder 
[VERTROUWELIJK], bereikbaar op telefoonnummer: (070) 722 [VERTROUWELIJK]. 
 
Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

 

 

 

mr. M.T.P.J. van Oers 

Directeur Juridische Zaken 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 

bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, 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, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te 

stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 

 


