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Autoriteit 
Consument & Markt 

Stichting Careyn 
De heer R. van Dam 
Postbus 900 
3100 AX SCHIEDAM 

Den Haag, 0.9 SEP 2015 

Aantal bijIage(n): 
Uw kenmerk: 
Ons ken merk: ACM/DM/2015/205217 
Contactpersoon: R. van Steenderen 
Onderwerp: 15.0885.51 Besluit Wob-verzoek Careyn inzake 'Zorg in de Wijk' 

Geachte heer Van Dam, 

In uw bief van 28 augustus 2015, ontvangen 1 september 2015, heeft u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over de inkoopprocedure 'Zorg in de 
Wijk' van Achmea/Zilveren Kruis. Op grond van de navolgende overwegingen komt dat verzoek 
echter niet voor toewijzing in aanmerking. 

Op grond van de Instellingswet ACM, gewijzigd per 1 augustus 2014, 1  geldt voor gegevens, die ACM 
bij de uitoefening van handhaving, toezicht of regulering heeft verkregen, een bijzonder 
geheimhoudingsregime. ACM mag die gegevens namelijk uitsluitend voor die betreffende taken 
gebruiken. 

Hierop bestaan siechts drie uitzonderingen: het geval waarin voor de gegevens een ander wettelijk 
voorschrift een bijzondere regeling kent, het geval waarin een andere toezichthouder voor haar 
wettelijke taak gebruik wil maken van de gegevens, en het geval waarin de gegevens worden 
gevraagd door de onderneming op wie de gegevens betrekking hebben. 

Ten aanzien van dit geheimhoudingsregime is de Instellingswet ACM de bijzondere wet, die 
voorrang heeft ten opzichte van de Wob, die een algemene wet is. Indien gegevens op grond van het 
geheimhoudingsregime van de Instellingswet ACM niet kunnen worden verstrekt, vindt dus geen 
toetsing aan de Wob pleats. 

De gegevens waarop uw verzoek betrekking hebben, vallen onder het bovenbedoelde 
geheimhoudingsregime van de Instellingswet ACM. Ze zijn namelijk alle verkregen bij de uitoefening 
van handhaving, toezicht of regulering door ACM. Bovendien doet zich hier geen van de drie 
genoemde uitzonderingsgronden voor. 

1 Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autorlteit Consument on Markt on enlge andere 
wetten in verband met de stroomiljning van het door de Autoriteit Consument en Markt to houden 
markttoezicht. (Staatsblad 247) 



lk vertrouw erop u voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Con 
namens dez 

ment en Markt 

drs. W.M. Serl -Stolze MBA 
Teammanager Directie Mededinging 

Autoriteit 
Consument & Markt 

De conclusie luidt dat de Instellingswet ACM in de weg staat aan het inwilligen van uw verzoek om 
de door u bedoelde gegevens. ACM wijst dat verzoek dan ook af. Aan beoordeling van uw aanvraag 
op grond van de Wob komt ACM niet toe. Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden, 
in casu Achmea/Zilveren Kruis. 

Indien u vragen heeft near aanleiding van het bovenstaande, kunt u contact opnemen met Remi van 
Steenderen• 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrekken, binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep 
bij de administratieve rechter 
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