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Ons  kenmerk:   ACM/DTVP/2016/203650_OV  
Zaaknummer:  16.0586.20  
Datum:  24  juni  2016  
 
Besluit  van  de  Autoriteit  Consument  en  Markt  op  grond  van  artikel  12m,  derde  lid,  jo.  artikel  
12m,  eerste  lid,  van  de  Instellingswet  Autoriteit  Consument  en  Markt  tot  het  opleggen  van  een  
last  onder  dwangsom  aan  Koninklijke  PostNL  B.V.  om  te  voldoen  aan  een  vordering  als  
bedoeld  in  artikel  5:17  jo.  artikel  5:20  van  de  Algemene  wet  bestuursrecht.  

1  Samenvatting  
De  Autoriteit  Consument  en  Markt  (hierna:  ACM)  stelt  in  dit  besluit  vast  dat  Koninklijke  PostNL  
B.V.  (hierna:  PostNL)  niet  heeft  voldaan  aan  de  schriftelijke  vordering  van  21  april  2016  tot  het 
verstrekken  van  de  notulen  en  verslagen  van  de  bijeenkomsten  van  de  Raad  van  Bestuur  voor 
de  periode  van  1  januari  2013  tot  en  met  21  april  2016  waarin  over  specifieke  contracten, 
contractvoorstellen,  maatwerkaanvragen  of  de  contractronde  in  het  algemeen  is  gesproken 
(hierna:  het  informatieverzoek).  ACM  oordeelt  dat  PostNL  hiermee  artikel  5:17  jo.  5:20,  eerste 
lid,  van  de  Algemene  wet  bestuursrecht  (hierna:  de  Awb)  overtreedt  en  legt  PostNL  een  last 
onder  dwangsom  op  van  50.000  euro  per  dag  met  een  maximum  van  500.000  euro.  Hiermee 
tracht  ACM  PostNL  te  bewegen  om  uiterlijk  één  week  na  dagtekening  van  dit  besluit  alsnog 
(volledig)  te  voldoen  aan  het  informatieverzoek.  

2  Verloop  van  de  procedure  
1. Bij  brief  van  16  december  2014  heeft  Sandd  B.V.  ACM  verzocht  handhavend  op  te 
treden  tegen  PostNL  in  verband  met  vermeende  overtredingen  van  [vertrouwelijk].  

2. ACM  heeft  PostNL  bij  brief  van  21  april  2016  meegedeeld  dat  zij  naar  aanleiding  van  dit 
verzoek  (onder  meer)  onderzoekt  of  PostNL  [vertrouwelijk].  

3. In  dezelfde  brief  van  21  april  2016  deed  ACM  een  informatieverzoek  als  bedoeld  in 
artikel  5:17  jo.  artikel  5:20  van  de  Awb.  ACM  verzocht  PostNL  onder  meer  bepaalde  notulen  en 
verslagen  van  de  bijeenkomsten  van  de  Raad  van  Bestuur  van  PostNL  aan  te  leveren. 
Daarnaast  zijn  onder  meer  notulen  en  verslagen  van  bijeenkomsten  van  de  Stuurgroep 
Prijsbeleid  en  het  Groot-CBT  en  de  aldaar  besproken  stukken  gevorderd.  

4. Bij  brief  van  12  mei  2016  heeft  PostNL  eerst  gereageerd  op  het  informatieverzoek  en 
heeft  hij  enkele  fragmenten  opgeleverd  van  de  verzochte  notulen  en  verslagen  van  de 
bijeenkomsten  van  de  Raad  van  Bestuur.  PostNL  gaf  aan  bereid  te  zijn  inzage  te  verlenen  in  de 
volledige  notulen  ten  kantore  van  zijn  gemachtigden. 
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Besluit 
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5. Vervolgens heeft PostNL op 26 mei 2016 onder meer enkele presentaties van de 
Stuurgroep Prijsbeleid en het Groot-CBT opgeleverd. 

6. ACM heeft PostNL telefonisch op 30 mei 2016 en nogmaals bij brief van 31 mei 2016 
verzocht om de integrale tekst van de notulen en verslagen van de bijeenkomsten van de Raad 
van Bestuur, alsook de integrale versies van de presentaties en documenten van de Stuurgroep 
Prijsbeleid en het Groot-CBT. 

7. Bij brief van 7 juni 2016 heeft PostNL alsnog de integrale versies van de presentaties 
en documenten van de Stuurgroep Prijsbeleid en het Groot-CBT verstrekt. Wat de notulen en 
verslagen van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur betreft, heeft PostNL herhaald dat 
ACM de volledige versies van de desbetreffende notulen en verslagen kan inzien op het 
kantoor van zijn gemachtigden. 

8. ACM heeft PostNL op 14 juni 2016 telefonisch medegedeeld dat hij de integrale teksten 
van de notulen en verslagen van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur dient te 
verstrekken en dat ACM voornemens is PostNL daartoe op korte termijn een last onder 
dwangsom op te leggen. PostNL heeft hierop aangegeven dat hij niet de integrale versies van 
de notulen en verslagen op zal leveren en dat hij hier bij ACM op terugkomt indien zijn 
standpunt nog wijzigt. 

9. Tot op heden heeft PostNL de integrale versies van de desbetreffende notulen en 
verslagen van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur niet aan ACM verstrekt. 

Juridisch kader 
10. Artikel 12m van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt luidt, voor zover 
relevant, als volgt: 

1. De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van: 

(…) 

c. overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, of 

(…), 

aan de overtreder een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 450.000, of indien dat meer 
is, van ten hoogste 1% van de omzet van de marktorganisatie, indien deze een marktorganisatie 
is als bedoeld in artikel 1, onder 1°, dan wel, indien de overtreding door een marktorganisatie als 
bedoeld in artikel 1, onder 2°, is begaan, van de gezamenlijke omzet van de aangesloten 
marktorganisaties. 
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3. Ingeval van een overtreding als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b, of ingeval de in 
het eerste lid, onderdeel c, bedoelde overtreding een weigering inhoudt medewerking te verlenen 
aan de toepassing van artikel 5:17, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, kan de 
Autoriteit Consument en Markt een last onder dwangsom opleggen om de door haar gevraagde 
inlichtingen of inzage te geven, de zelfstandige last na te leven, onderscheidenlijk inzage te 
verlenen in de in de last onder dwangsom aangegeven zakelijke gegevens en bescheiden. 

(…). 

11. Artikel 5:17 van de Awb luidt als volgt: 

“1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. 

2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 

3. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de 
gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af 
te geven schriftelijk bewijs.” 

12. Artikel 5:20, eerste lid, van de Awb luidt als volgt: 

“Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle 
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden.” 

Overwegingen van ACM 
Vaststelling overtreding 

13. Op grond van artikel 5:17 jo. artikel 5:20 van de Awb is PostNL verplicht gevorderde 
informatie binnen de daartoe door ACM gestelde redelijke termijn te verstrekken. 

14. ACM constateert dat PostNL niet heeft voldaan aan het informatieverzoek van 21 april 
2016, omdat hij niet de volledige notulen van de desbetreffende bijeenkomsten van de Raad 
van Bestuur heeft verstrekt. 

15. PostNL is van mening dat hij de gevorderde notulen en verslagen niet, dan wel niet 
integraal, hoeft te verstrekken. Hij stelt kort gezegd dat de stukken betrekking hebben op 
“allerlei gevoelige onderwerpen” die buiten de reikwijdte vallen van het onderzoek van ACM. 
Teneinde ACM in staat te stellen te verifiëren dat de niet-aangeleverde informatie inderdaad 
buiten de reikwijdte van het onderzoek valt, is PostNL bereid ACM in staat te stellen ten kantore 
van zijn gemachtigde de volledige notulen en verslagen in te zien. 

16. ACM doet onderzoek naar een mogelijke overtreding van PostNL van [vertrouwelijk]. 
Het informatieverzoek betreft de notulen en verslagen van de bijeenkomsten van de Raad van 
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Bestuur waarin over specifieke contracten, contractvoorstellen, maatwerkaanvragen of de 
contractronde in het algemeen zijn besproken. Deze informatie is relevant voor de beoordeling 
of PostNL [vertrouwelijk]. PostNL dient de gevraagde informatie dan ook te verstrekken. 

17. ACM dient daarbij over de integrale teksten van de betreffende notulen en verslagen 
van bijeenkomsten van de Raad van Bestuur te beschikken om op zorgvuldige wijze te kunnen 
beoordelen of PostNL in overeenstemming handelt/heeft gehandeld [vertrouwelijk]. Het is niet 
aan PostNL om te bepalen of ACM bepaalde gegevens al dan niet nodig heeft.1 

18. PostNL kan niet volstaan met een aanbod tot inzage ten kantore van zijn gemachtigde. 
Op grond van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb is PostNL verplicht alle medewerking te 
verlenen die ACM redelijkerwijs kan vorderen. Daarmee samenhangend heeft ACM bovendien 
ingevolge artikel 5:17, tweede lid, van de Awb de bevoegdheid kopieën te maken van de 
gegevens waarin hij inzage heeft gevorderd.2 

19. Door slechts fragmenten van de verzochte stukken te verstrekken en ACM verder 
alleen de mogelijkheid te geven de integrale versies van de notulen en verslagen van de 
desbetreffende bijeenkomsten van de Raad van Bestuur in te zien ten kantore van zijn 
gemachtigde, heeft PostNL artikel 5:17 jo. artikel 5:20, eerste lid, van de Awb overtreden. 

Bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom 

20. ACM is op grond van artikel 12m, eerste lid en derde lid, van de Instellingswet Autoriteit 
Consument en Markt bevoegd een last onder dwangsom op te leggen in het geval een 
onderneming weigert medewerking te verlenen aan een vordering als bedoeld in artikel 5:17, 
eerste lid, van de Awb, in het geval dat dit een overtreding oplevert in de zin van artikel 5:20, 
eerste lid, van de Awb. 

21. Zoals reeds hierboven is vastgesteld, overtreedt PostNL artikel 5:20 van de Awb door 
niet te voldoen aan de vordering van ACM de volledige notulen en verslagen van de 
bijeenkomsten van de Raad van Bestuur op te leveren zoals geformuleerd in het 
informatieverzoek van 21 april 2016. 

Motivering om over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom 

22. PostNL weigert de door ACM gevorderde informatie te verstrekken, ondanks meerdere 
verzoeken hiertoe door ACM. Hierdoor wordt het onderzoek naar een mogelijke overtreding van 

1 College van beroep voor het bedrijfsleven, 4 april 2014, ECLI:NL:CBB:2014:107. 
2 Zie voetnoot 1. 
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[vertrouwelijk] belemmerd. Als gevolg daarvan is ACM niet in staat haar toezichtstaken naar 
behoren uit te voeren. 

23. ACM acht het van belang dat deze overtreding zo spoedig mogelijk wordt beëindigd. 
Daarom legt ACM een last onder dwangsom op aan PostNL. 

Last onder dwangsom 

24. ACM gelast PostNL alsnog de in het informatieverzoek van 21 april 2016 gevorderde 
verslagen en notulen van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur integraal aan ACM te 
verstrekken. 

25. ACM legt PostNL een dwangsom op ter hoogte van 50.000 euro per dag voor elke dag 
dat PostNL niet aan voornoemde last voldoet met een maximum van 500.000 euro. De 
dwangsom wordt verbeurd na het verstrijken van de begunstigingstermijn. 

Begunstigingstermijn 

26. ACM geeft PostNL de gelegenheid om uiterlijk één week na dagtekening van dit besluit 
aan bovenstaande last te voldoen. Bij het vaststellen van deze termijn heeft ACM rekening 
gehouden met het feit dat de gevorderde informatie bij PostNL bekend is en geacht moet 
worden binnen zeer korte tijd beschikbaar te zijn om te worden overgelegd. 
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Dictum 
27. ACM legt PostNL een last onder dwangsom op met de volgende inhoud: 

- ACM gelast PostNL alle notulen en verslagen van de bijeenkomsten van de Raad van 
Bestuur uit de periode van 1 januari 2013 tot en met 21 april 2016 uiterlijk 1 juli 2016 
integraal te verstrekken waarin over specifieke contracten, contractvoorstellen, 
maatwerkaanvragen of de contractronde in het algemeen is gesproken. 

28. Indien PostNL niet aan de vorenstaande last voldoet, verbeurt zij na 1 juli 2016 een 
dwangsom van 50.000 euro per dag met een maximum van 500.000 euro. 

Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 

[w.g.] 

mr. C. de Jong-Kwestro 
Teammanager Telecom, Vervoer en Post 

Bezwaar 
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, Directie Telecom, Vervoer en Post, 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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