
RECHTBANK ALKi'AAR

Sector bestuuÍsrccht

zaaknummeÍ: AWB l0/1558

uikprrek vsn de mcerroudige krmer vrn 15 decernb€Í 20ll iD dc zrrk tusieD

-d Yeenrn.n b.o.d.o. rcat.Dl PublishiÍ9, te Castricum, eiser,

en

de Nederls[dre Mededingitrgsrutoriteil, verweeadea
(gemachtigde: mr. K. Hellingmaí).

Procesverloop

Bij besluit van 4 februaÍi 2010 (het primaiÍe besluit) heeft verweeÍdeí het verzoek van eiseÍ
inzage te vercchaÍïen iÍ diverse docum€nten gehonoreerd met uitzondering van de op de blj
het besluit behorende lijst genoemde nummeÍs 3 (bchoort niet in zaskdossier), 6, 8 Í/m 10,
19,2l , 24, 29, 3l lrí 32, 34, 38, 40 eí 42 tlín 44 (gedêeltelijk vertrouwelijk),

Bij bcsluit van lE mei 2010 (het bestseden besluit) heeff verweerder het bêzwaaÍ van eiser
tegeÍ het niet geheel verctÍekken van documelt 6644n4 (nt Ínmer 24 op de bt het primaire
besluit behorende lijst) ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestÍeden besluit beroep ingesteld.

Bij tussenbeslissing van l9 juli 2010 heeft d€ rechtbank bepaald dat kennisneming van de
gedingstukken, aan de rechtbank toeSezonden bij brief van 14 juli 2010, uitsluitend is
toegestaan aan de rechtbank.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzo€k ter zitting heeft pl.atsgevonden op 27 septembeÍ 201l. Eiser is veFcheneo.
Verweerder heeft zich laten verteg€nwoordigen doo. zÍn gemachtigde.

Overwegingeu

l. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand
aan. Bt brief vaÍ E janlaÍi 2010 heeft €iser met een beroep op de Wet openbaarheid bestullr
(Wob), verzocht om inzage in diveÍse docuhenten die behekking hebben op de Stichting ISP
Belang Nederland (de Stichting) ing€diende klacht over de dooÍ de StichtinS Intemet
Domeinregistntie Nederland gehanteerde staffelkortinSen.

2. Het geschil zi€t op de vraag of verweerder teÍecht heeft geweiSerd document
6644124, een concept besluit afirijzinS klacht, (het conceptbesluit) aan eiser op€nbaar te
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ftakeÍ. MeeÍ in hat bijzonder dient dc rechtbsnk de vráag te beantwoorden of h€t
conceptbesluit een document is dat slechts voor intem beraad is bestcmd eÍl zo j., ofdasrin
peÍsoonltke beleidsopvattinger zijn opgenomcr.

3. Eiser stelt dat het conceptbesluit is opgesteld oÍn uiteiÍdelijk sls besluit door
veÍwecrder te worden geÍromen. Het hceft geen intem karalÍer .ls b€do€ld in dc uitspraak
vaÍ de Afdcling b€stuursrechtspraak van de Raad v.n St tc (dc Afdeling) van
8 februaÍi 2006 (UNr AVl2?l). De in het conceptbcsluit opgenomcD visic van dc bcwustc
ambtênaren is niet percoonlijk, maar heeft het oogmetk te worden overgenom€n als definitief
besluil. Verweerdff heeft asn de Stichtilg telefonisch laten weten voom€meN te zijÍ dê
door haar ingediende klacht afte wijzen. Eiser íeli dat Íru de uilkomst van het bêsluit vást
staat de daaraan ten Srondslag liggendc motiveÍing ook vast moet liggen. Slechts het
uiteind€lijk inÈeliken van de klachl h€efr ewoor gezorgd dat het bcsluit nimmeÍ
daadwerkeliik is genomen.

4. Verw€erder íelt zich in het b€stedeÍ besluit op;et standpunt dat het conceptbesluit
niet opcnbaar woÍdt gemarkt gelet op het bepaalde in aÍikcl ll, ecrsc li4 vm d€ Wob. ln
tegenstelling tot helgcen eiseÍ a-nvoe.l, zïn het conceptbesluit eÍt de dsain opgeÍromen
conoeptbeoordeling riet ge.icht op enig Íechlsgevolg, ma8r opg€steld ten behoeve va. iDtem
bèrsad. Openbsrrmaking vaD de conceÉbeoordeling doet albreuk aatl het
bcsluiwormingsproces, aldus verweerdcr.

5. De Íechtbank overweegt als vol8t.

5.1 ln de Wob is bepsald dst ecn veizoek om informatie in b€ginsel wordt ingê\ailligd
(artik€l 3, vtfdê lid). BeÍeft het cchter een verzoek om informatic uit documdten, opgesteld
ten behoeve ván intem beraad, dan wordt geel informatic veÍsbekt ovcr dáarin opgenomen
persoonltke beleidsopvattingen (artikel I l, eerste lid). Onder inrem beraad wordt ve.stsao
het beraad over een bestuurlijke aangel€genheid binnen een bestuuÍsorgaan, dan wel binncn
een king v.n bestuursoÍgancn in het ksdeÍ van de gezamenlijke veÍaDtwoordelijkleid voor
een bestuuÍlijke aangelegenhcid (artikel I , aanlef en onder c).

5,2 Uit de wetsgeschiedenis eD de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat hct intetue
karakter van ecn documeÍrt rroÍdt bepaald door het oogm€rk walrmee het stuk is opg€steld.
De opsteller moet kennelijk de bedoeling hebben gehdd dat hct zou dienen voor zichzelfof
vooÍ het gebruik door anderen binnen de ove.heid (zie da uitsprakcn van de Afdcling van
E februari2006, LJN: AVl27l en 2Ejuli20l0, LIN: BN26l5).

5.3 De rechtbank is m€t ve.weeÍde. van oordecl dat het conceptb€sluit dient tc woÍden
aangcmeakt als een document opgesteld ten behoeve van ihtem beÍàad. Hiartoc ov€rweegt
de rechtbark als volgt, Ter zitting hceff verweerder to€gelicht dat ten aanzieÍ van dc doo. dc
Stichting ingediende klacht op ambr€lijk niveau een conceptbesluit is opgesteld. Dit
conc€ptbesluit strekt tot afuijzing van dc klacht. Het conc€ptbesluit is ond€rwerp geweest
van intem ovealeg, De conclusie vaD het intem overleS was dat de klacht zou woÍden
afgewezen. Om die Íeden is telefonisch contact opgenomen met de Stichting, waama dc
Stichting de klacht heeft ingeÍoklen. Het conceptbêsluit is niet aan de Stichting ve.zonden.
De t€kst is niet definitief 8emáakt. Indi€n de klacht niet w6s inSehokken, hadden alvorens
het definitieve besluit was g€nomen, de motiveÍing en de redactie daarvan nog onderweÍp
geweest van nader intem oveÍleg. De rcchtbank acht deza gcschetíc gang van zaken
aamemeliik.
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Dat de conceptoverweSingen uit emciëntieoverwegingen alvaí zijn nee.gelegd in een
bepsald sjÉbloon, in dit geval het sjabloon voor openbaar tc rnaken besluiten, betekent niet
dat de opstelle(s) daarvan een andeÍe intentie hsd(den) dan deze overwegingen teí dienste tc
slellen van nog te voeÍen intern overleg. Het is immeas niet de vormgeving die
doorslaggevend is voor dc beoordeling van de ovenregingen, maar het oogmeÍk waaÍmcc
deze ov€rweginSen zijn opgest€ld. Aan het inteme kanlter vall het conceptbesluit kan narr
het oordeel van de rechtbank verder ni€t afdoen dat ven /eeÍder de Stichting telefonisch heeft
laten weten voomcmens te zijn de klacht af te wijzen, Deze med€deling had enkel betckting
op een voorg€nomen beslissing. Er was nog geen formeel besluit genomcn door hat daartoê
bevoegde bestuursorgaÊn. Eovendien is geen mededeling gedaan over de verdere inhoud
van het conceptbesluit.

5.5 De recbtbank dient veÍvolgens te beoordelen ofde niet veÍsbekê informatie uit het
conceptbesluit bestemd voor iítem beraad, peÍsoonlijke bcleidsopvattingen bcvat.
Bepalend bij deze beoordeling is ofhet gaat om opvatting€n, voorstellen, aalb€velingen of
conclusies vaÍ eeÍ of meer pe$on€n ovea een bestuurlïke aangelegcnheid en de daaÍo€
aangevo€rde argnmenten, waaÍvatr de openbálrmaking mag worden gewcigeÍd omdat
"ambtenarcn de vÍijheid dieren te hebben ongehind€rd hun bijdrage te leveren aan de
beleidsvooÍberciding of -uitvoering, en daaroveÍ te studeren, te brainíormen, andeEzins te
overl€ggen, nota's te schrlven, eto.' (Kamerstukken , 1987/88, 19 859, nÍ. 6, p. l3). Na
kennisneming van het coíceptbesluit is de rechtbank van ooadeel dst veÍv/eerd€r terecht
heeft besloten dat de niet openbaár gemaalÍe gedeelten persoonlijke beleidsopvattingen
bevatten.

5.5 Het overleggen van een afschrift van het conceptbesluit met weglàting van dc
ove.wegingen 13 eÍt 16 tot en met 28 acht de rcchtbanh gezien het hiervoor ove$r'ogene,
dan ook niet onredelijk. De rechtbank verwerpt de beroepsgronden van eiser.

6. Het beroep is ongegrond.

7. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen alrleiding.
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Bcslllriíg

Dc Í€chtbaÍk verkLaÍt hct bcÍocp ong.gÍond.

Dcze uitsF8ak is gedÊan dooÍ mÍ, w.B. Klaus, voorzittcÍ, Ínr. B, Li€fting.Voogd en ÍnÍ.
drs. B. Vc€Ímao, lcdcn, ia aalwezigheid van mr. C, van Steeíov€n, grifiicr. D. bcslissing is
in h€t opcnbasÍ uitgespmken op 15 d.canber 201l.

griÍEer

ifschrift verzorden aar partijcn op: | 5 DEC 20ll

vooÍzitt!t

Rcchtshldd.l
Tegen dczc uitspraak kaa binnen zes w€keí os dc dsg v.n veirêídiíg darÍvan hogo berocp
woden iígesteld bï de Afdeling b€stuursrcohtspmak vat de Raad va! Sbte.

Vooí egnsluKlnnd ríschíft:
Oo GÍiíiêr van d€ rechfbank


