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Sandd B.V. 
Mevrouw [vertrouwelijk] 
Postbus 10071 
7301 GB  APELDOORN 
  

 

 

Den Haag, [21 juli 2016] 

 

Aantal bijlage(n): 2 

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk: ACM/DTVP/2016/204396_OV 

Contactpersoon: [vertrouwelijk] 

Onderwerp: 16.0607.37 Reactie op wob-verzoek naar aanleiding van uitspraak van het CBb 

 

Geachte mevrouw [vertrouwelijk], 

Bij brief van 6 oktober 2014 heeft Sandd B.V. (hierna: Sandd) met een beroep op de Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) om 

informatie verzocht over de op dat moment meest recente door PostNL aan ACM ter toetsing 

voorgelegde wijziging van het postzegeltarief. Bij besluit van 22 oktober 2014 heeft ACM het verzoek 

afgewezen op grond van artikel 7 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (hierna: Iw). 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft ACM bij uitspraak van 17 juni 2016
1
 opgedragen 

een nieuw besluit te nemen op het door Sandd ingediende verzoek met inachtneming van die 

uitspraak. 

Hierbij neemt ACM een nieuw besluit op het verzoek van Sandd van 6 oktober 2014. 

 

1. Reikwijdte verzoek 

Als gezegd, vraagt Sandd verstrekking van documenten over de meest recente door PostNL aan 

ACM ter toetsing voorgelegde wijziging van het postzegeltarief. Daarbij heeft Sandd opgemerkt dat 

haar verzoek tevens omvat alle eventuele correspondentie tussen ACM en het Ministerie van 

Economische Zaken betreffende deze wijziging. 

Het verzoek van Sandd valt onder de reikwijdte van zowel de Wob als de Iw. Voor de relevante 

artikelen van beide wetten verwijst ACM naar bijlage 2 van dit besluit. 

 

                                                        
1
 ECLI:NL:CBB:2016:169. 

http://www.acm.nl/
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2. Aangetroffen documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 18 documenten aangetroffen, in sommige gevallen voorzien 

van een of meerdere bijlage(n). Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als 

bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers 

uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 

 

3. Geheimhoudingsplicht Iw 

Meerdere van de door Sandd opgevraagde documenten bevatten informatie die valt onder de 

reikwijdte van artikel 7, eerste lid, Iw. Het betreft de documenten in de inventarislijst met de volgende 

nummers: 1 (alleen bijlagen), 2, 3, 4 (alleen bijlage), 5 (alleen bijlagen), 6. 7, 8, 9 (alleen bijlage), 10, 

11 (alleen bijlage), 12 en 13. Achter de betreffende documenten is in de inventarislijst de aanduiding 

‘artikel 7 Iw’ toegevoegd. Ten aanzien van deze documenten overweegt ACM als volgt. 

Op grond van artikel 7, eerste lid, Iw, gewijzigd per 1 augustus 2014,
2
 geldt voor gegevens of 

inlichtingen, die ACM in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van een 

wettelijk taak heeft verkregen, een bijzonder geheimhoudingregime dat voorrang heeft op algemene 

wettelijke voorschriften omtrent de openbaarmaking van overheidsinformatie. ACM mag die 

gegevens namelijk uitsluitend gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van die 

taak. 

Hierop bestaan slechts drie uitzonderingen: het geval waarin een ander wettelijk voorschrift het 

gebruik van verkregen gegevens of inlichtingen regelt, het geval waarin een andere (buitenlandse) 

overheidsinstelling/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. 

Dit in de Iw opgenomen geheimhoudingregime is een bijzondere wet, die voorrang heeft ten opzichte 

van de Wob,
3
 die een algemene wet is. Indien gegevens op grond van het geheimhoudingregime 

van de Iw niet kunnen worden verstrekt, vindt dus geen toetsing aan de Wob plaats. 

De documenten die in de inventarislijst van de aanduiding ‘artikel 7 Iw’ zijn voorzien, vallen onder het 

bovenbedoelde geheimhoudingregime van de Iw. Deze documenten bevatten namelijk gegevens die 

zijn verkregen bij de uitoefening van handhaving, toezicht of regulering door ACM. Bovendien doet 

zich hier geen van de drie genoemde uitzonderingsgronden voor. 

De Instellingswet ACM staat dan ook in de weg aan het inwilligen van het onderhavige verzoek, voor 

zover het betrekking heeft op de bedoelde documenten. ACM wijst dat verzoek in zoverre dan ook af 

op grond van artikel 7, eerste lid, Iw. 

 

 

 

                                                        
2
 Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in 

verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Stb. 2014, 247). 
3
 Het CBb heeft dit bij eerdergenoemde uitspraak van 17 juni 2016 bevestigd (ECLI:NL:CBB:2016:169). 
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4. Wob 

ACM heeft de inhoud van de overige documenten aan de Wob getoetst. In de inventarislijst is achter 

die documenten de aanduiding ‘Wob’ toegevoegd, indien van toepassing aangevuld met de 

wettelijke vindplaats van de toepasselijke Wob-weigeringsgrond (bijvoorbeeld: ‘Wob/10.1.a’). 

ACM heeft besloten, voor zover de Wob van toepassing is, deels aan uw verzoek tegemoet te 

komen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 1 (alleen 

begeleidende e-mail), 4 (alleen begeleidende e-mail), 5 (alleen begeleidende e-mail), 9 (alleen 

begeleidende e-mail), 11 (alleen begeleidende e-mail), 14, 15 (alleen begeleidende e-mail), 17 

(alleen begeleidende e-mail) en 18 (alleen begeleidende e-mail en eerste bijlage) deels openbaar te 

maken. 

Een deel van de door u gevraagde (en aan de Wob getoetste) informatie, opgenomen in de 

voornoemde documenten zal niet openbaar worden gemaakt. Dit betreft de in deze documenten 

vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijst ACM naar onderdeel V van dit besluit 

(getiteld “Overwegingen”). 

Voor het document met nummer 16, dat als de bijlage is gevoegd bij de documenten met de 

nummers 15, 17 en 18 (tweede bijlage), geldt dat dit document reeds openbaar is. De Wob is daarop 

derhalve niet van toepassing. Zie onderdeel VI van dit besluit (getiteld “Wijze van openbaarmaking”) 

voor de vindplaats van dit document. 

 

5. Overwegingen 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke 

levenssfeer wordt geëerbiedigd. De aanvraag van Sandd wordt, voor zover deze betrekking heeft op 

documenten die vallen onder de werkingssfeer van de Wob, deels afgewezen op grond van artikel 

10, tweede lid, aanhef en onder e, Wob. 

Deze bepaling strekt onder meer ter bescherming van persoonsgegevens in de zin van artikel 1, 

aanhef en onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens. In de documenten, genoemd in 

onderdeel IV van dit besluit (getiteld “Wob”), met nummers 1 (alleen begeleidende e-mail), 4 (alleen 

begeleidende e-mail), 5 (alleen begeleidende e-mail), 9 (alleen begeleidende e-mail), 11 (alleen 

begeleidende e-mail), 14, 15 (alleen begeleidende e-mail), 17 (alleen begeleidende e-mail) en 18 

(alleen begeleidende e-mail en eerste bijlage), komt contactinformatie voor van medewerkers van 

zowel PostNL als ACM, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Dergelijke gegevens zijn 

persoonsgegevens in vorenbedoelde zin. Voor zover namen en contactgegevens van ambtenaren 

niet worden verstrekt, is sprake van ambtenaren die zich niet uit hoofde van hun functie in de 

openbaarheid presenteren. ACM is van oordeel dat het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 

geëerbiedigd door deze gegevens niet openbaar te maken, zwaarder moet wegen dan het belang 

van openbaarheid. Daarom heeft ACM deze persoonsgegevens verwijderd uit de betreffende 

documenten. 
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6. Wijze van openbaarmaking 

De documenten, genoemd in onderdeel V van dit besluit (getiteld “Overwegingen”), treft u bij dit 

besluit in kopie aan. Het document, genoemd in hetzelfde onderdeel IV van dit besluit (getiteld 

“Wob”), met nummer 16, dat ook als de bijlage is gevoegd bij de documenten met de nummers 15, 

17 en 18 (tweede bijlage), heeft ACM gepubliceerd op haar website www.acm.nl. Voor de precieze 

vindplaats van dit document verwijst ACM u naar: 

https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=13391. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

(w.g.) 

 

drs. A.J.M. Kleijweg   

Teammanager Telecom, Vervoer en Post 

 

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.  
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Bijlage 1 – Inventarislijst 

Nr Document Registratie-

nummer 

ACM 

Beoordeling Wob Iw Afzender Ontvanger 

1.  E-mail 05-09-2014 2014305947 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  PostNL ACM 

 Bijlage: Brief 05-09-

2014 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

 Bijlage: 

Tariefaanpassingen 

per 01-01-2015 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

 Bijlage: Overzichten  Geweigerd  Art. 7 Iw   

 Bijlage: Rapport 

accountant 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

2.  Brief 05-09-2014 2014102640 Geweigerd  Art. 7 Iw PostNL ACM 

 Bijlage: 

Tariefaanpassingen 

per 01-01-2015 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

 Bijlage: Overzichten  Geweigerd  Art. 7 Iw   

 Bijlage: Rapport 

accountant 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

3.  Brief 09-09-2014 2014205093 Geweigerd  Art. 7 Iw ACM PostNL 

4.  E-mail 09-09-2014 2014404553 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  ACM PostNL 

 Bijlage: Brief 09-09-

2014 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

5.  E-mail 11-09-2014 2014306074 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  PostNL ACM 

 Bijlage: Brief 11-09-

2014 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

 Bijlage: 

Beschrijving 

systeem 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

6.  Brief 11-09-2014 2014102685 Geweigerd  Art. 7 Iw PostNL ACM 
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 Bijlage: 

Beschrijving 

systeem 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

7.  Brief 16-09-2014 2014205246 Geweigerd  Art. 7 Iw ACM PostNL 

8.  E-mail 17-09-2014 2014306289 Geweigerd  Art. 7 Iw PostNL ACM 

9.  E-mail 19-09-2014 2014306308 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  PostNL ACM 

 Bijlage: brief 19-09-

2014 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

10.  Brief 19-09-2014 2014102746 Geweigerd  Art. 7 Iw PostNL ACM 

11.  E-mail 19-09-2014 2014404772 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  ACM PostNL 

 Bijlage: brief 19-09-

2014 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

12.  Brief 19-09-2014 2014205312 Geweigerd  Art. 7 Iw ACM PostNL 

13.  E-mail 22-09-2014 2014306339 Geweigerd  Art. 7 Iw PostNL ACM 

 Bijlage: brief 19-09-

2014 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

 Bijlage: Excel 

bestand 

 Geweigerd  Art. 7 Iw   

14.  E-mail 22-09-2014 2014310281 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  Ministerie 

EZ 

ACM 

15.  Brief aan EZ 29-09-

2014 

2014205459 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  ACM Ministerie 

EZ 

 Bijlage: Brief 29-09-

2014 

 Reeds 

openbaar
4
 

    

16.  Brief 29-09-2014 2014205455 Reeds 

openbaar
4
  

  ACM PostNL 

17.  E-mail 29-09-2014 2014404907 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  ACM PostNL 

 Bijlage: Brief 29-09-

2014 

 Reeds 

openbaar
4
 

    

                                                        
4
 Zie: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=13391. 
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18.  E-mail 29-09-2014 2014310248 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d  ACM Ministerie 

EZ 

 Bijlage: Brief aan 

EZ 29-09-2014 

 Deels 

openbaar 

Wob/10.1.d    

 Bijlage: Brief 29-09-

2014 

 Reeds 

openbaar
4
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Bijlage 2 – Juridisch kader 

Relevante artikelen uit de Iw 

Artikel 2 

1. Er is een Autoriteit Consument en Markt. 

2. De Autoriteit Consument en Markt is belast met de taken die haar bij of krachtens de wet zijn 

opgedragen. 

3. De Autoriteit Consument en Markt heeft tevens tot taak om, binnen het kader van de in het 

tweede lid bedoelde taken, voorlichting te geven over de rechten en plichten van 

consumenten. Zij maakt daarbij gebruik van een informatieloket. 

4. Tot de taken van de Autoriteit Consument en Markt behoort het uit eigen beweging doen 

van marktonderzoeken en maken van rapportages, indien dat naar haar oordeel nuttig is 

voor de uitvoering van de taken, bedoeld in het tweede lid. 

5. De werkzaamheden van de Autoriteit Consument en Markt hebben tot doel het bevorderen 

van goed functionerende markten, van ordelijke en transparante marktprocessen en van 

een zorgvuldige behandeling van consumenten. Zij bewaakt, bevordert en beschermt 

daartoe een effectieve concurrentie en een gelijk speelveld op markten en neemt 

belemmeringen daarvoor weg. 

6. De toepassing van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen heeft mede betrekking op de 

taken die de Autoriteit Consument en Markt uitvoert in de openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba. 

 

Artikel 7 

1. Gegevens of inlichtingen welke in verband met enige werkzaamheid ten behoeve van de 

uitvoering van een taak als bedoeld in artikel 2, tweede lid, zijn verkregen mogen uitsluitend 

worden gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van die taak of van enige 

andere taak als bedoeld in artikel 2, tweede lid. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover een wettelijk voorschrift het gebruik van 

verkregen gegevens of inlichtingen regelt. 

3. In afwijking van het eerste lid is de Autoriteit Consument en Markt bevoegd gegevens of 

inlichtingen te verstrekken aan: 

a. een bestuursorgaan, dienst, toezichthouder en andere persoon, belast met de 

opsporing van strafbare feiten, onderscheidenlijk het toezicht op de naleving van 

wettelijke voorschriften, indien bij regeling van Onze Minister is bepaald dat 

verstrekking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een aan dat 

bestuursorgaan, die dienst, die toezichthouder of die andere persoon opgedragen 

taak, 

b. een buitenlandse instelling, indien het gaat om gegevens of inlichtingen die van 

betekenis zijn of kunnen zijn voor de uitoefening van de taak van die buitenlandse 

instelling en die buitenlandse instelling op grond van nationale wettelijke regels is 

belast met de toepassing van regels op dezelfde gebieden als waarop de taken, 

bedoeld in artikel 2, tweede lid, betrekking hebben, of 

c. degene op wie de gegevens of inlichtingen betrekking hebben voor zover deze 

gegevens of inlichtingen door of namens hem zijn verstrekt. 

4. Verstrekking aan een bestuursorgaan, dienst, toezichthouder of andere persoon als bedoeld 

in het derde lid, onder a, of aan een in het derde lid, onder b, bedoelde buitenlandse 

instelling vindt uitsluitend plaats indien: 
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a. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen in voldoende mate is 

gewaarborgd, en 

b. voldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden 

gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt. 

 

Relevante artikelen uit de Wob 

Artikel 3 

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke 

aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 

bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop 

betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker 

zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam. 

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de 

artikelen 10 en 11. 

 

Artikel 10 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:  

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de 

Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen 

inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover 

het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 

bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
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derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon 

heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende 

lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die 

betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef 

en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het 

belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-

informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.  

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-

informatie. 

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 

voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van 

het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze 

informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 
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