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Den Haag, 22 september 2015 

 

Aantal bijlage(n):  
Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: ACM/DC/2015/205407 
Contactpersoon: mr. J.W.C. Zevenhuizen 
Onderwerp: 15.0910.51 Wob verzoek ISPam.nl 

Geachte heer Veenman, 

Ik heb uw brief van 8 september 2015 in goede orde ontvangen. U heeft met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gevraagd om documenten die gaan over het programma 
‘Nederland Schoon’. Meer in het bijzonder vraagt u om gegevens over de netwerken van 
Nederlandse aanbieders van hostingdiensten. De door u gevraagde gegevens kan ik niet 
verstrekken. Ik zal dat hierna toelichten. 

Instellingswet ACM heeft geheimhoudingsplicht 
In artikel 7 van de Instellingswet ACM (hierna: Instellingswet) is een geheimhoudingsplicht 
opgenomen. De geheimhouding geldt voor gegevens die ACM heeft verkregen bij de uitoefening van 
wettelijke taken. ACM mag die gegevens uitsluitend voor die taken (o.a. handhaving, toezicht of 
regulering) gebruiken. 

Geen uitzondering op de geheimhouding 
Op de geheimhoudingsplicht bestaan drie uitzonderingen. Deze zijn: 

- dat over de gegevens in een andere wet een bijzondere regeling is opgenomen; 
- dat een andere toezichthouder voor een wettelijke taak gebruik wil maken van de gegevens; 
- dat de gegevens worden gevraagd door degene op wie de gegevens betrekking hebben. 

De door u gevraagde gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht. Geen van de drie 
uitzonderingen is van toepassing. De geheimhouding op grond van de Instellingswet is dan ook 
onverminderd van kracht. 

Instellingswet ACM gaat voor de Wob 
Op het punt van geheimhouding heeft de Instellingswet voorrang op de Wob omdat de Instellingswet 
een bijzondere wet is en de Wob een algemene wet. Gegevens die onder de geheimhoudingsplicht 
van de Instellingswet vallen, worden daarom niet getoetst aan de Wob. Ook worden deze gegevens 
niet op grond van de Wob verstrekt. 
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ACM kan de gevraagde gegevens niet verstrekken 
Ik kom dan ook tot de conclusie dat ACM u de gevraagde gegevens niet kan verstrekken (of ter 
inzage geven) vanwege de geheimhoudingsplicht op grond van de Instellingswet. ACM wijst uw 
verzoek om die reden af. Aan een beoordeling van uw vraag op grond van de Wob komt ACM 
daarom niet toe. 

Als u een toelichting op het bovenstaande wilt hebben, kunt u contact opnemen met de genoemde 
contactpersoon. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt 
namens deze,  

 

 

 
Ir. E.J. Hummelen   
Teammanager Directie Consumenten 

 

 

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 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. 

 

 

 


