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Rechtbank Alkmaar

Sector bestuursrecht

Procedurenummer: ro/r 558 WOB

NMa zaaknummer: 6E8t

Datum: z7 september zott

PLEITNOTA

De Raad van Bestuurvan de Nederlandse

Mededingingceltoriteit

te's-Cravenhage

verweerder

Cemachtigde:

mr. K. Hellingman

tegen:

fie heer A. C. Veenman /.CAT nl Pr,blishing

te Castricum

Appellant

De gemachtigden van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ontlenen hun bevoegdheid aan
artikel zo van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa zoo9, Staatscourant 2oo9, N. r48r9, zoals
laatstelijk gewiizigd bij besluit d.d. r4 juni 2o1r, Staatscourant 2or, nr. nr7r.



1 Uw rechtbank staat voor de vraag of de Nederlandse Mededingingsautoriteit (N Ma) een conceptbesiuit,

dat is opgesteld door zaakbehandelaars van de directie Mededinging, op grond van de !íet
Openbaarheid van bestuur (Wob) moet verstrekken. xCAT heeft verzocht om het concept in de NMa-

zaak met nummer 6644en de NMa heeft dit geweigerd. ln het tekstgedeelte waarop het geschil

betrekking heeft is een voorstel voor de mededingingsrechtelilke beoordeling vervat met betrekking tot
gedragingen van de Stichting lnternet Domeinregistratie Nederland. Voor het overige is de tekst van het

conceptbesluit wel verstrekt, maar xCAT merkt terecht op dat dit slechts een lege huls is, waar het hem

natuurlijk niet om te doen was.

ln het verweerschrift van 24 augustus zoto heeft de NMa de drie argumenten die xCAT in beroep

aanvoert besproken in het licht van de bepalingen van de !íob en relevante jurisprudentie. lk ga dat niet

herhalen. Wel wil ik er de aandacht op vestigen, dat elk van de drie argumenten in íeite is terugte voeren

tot een misverstand bij xCAT over de praktijk, de feitelijke werkwijze, binnen de NMa. Dat wil ik op deze

zittin g graag toel ichten.

De misverstanden hebben achtereenvolgens betrekking op (i) het karakter van intern beraad, (ii) het

begrip persoonlijke beleidsopvatting en (iii) de situatie die ontstaat indien een klagerzijn klacht intrekt

zodat het niet tot een formeel besluit komt.

lntern beraad

Het eerste misverstand: xCAT veronderstelt dat het conceptbesluit is opgesteld met het oogmerk om het

later als besluit van de NMa openbaarte maken en stelt dat het daarom geen intern karakter kan hebben.

Dat is onjuist. Het enige wat de zaakbehandelaar in kwestie voor ogen staat, is het voorbereiden van een

formeel besluit, te nemen door de bevoegde organen binnen de NMa (de Raad van Bestuur of de

gemandateerde directeur). Het concept is niet meer dan een voorstel voor afdoening van de zaak en

heeft geen definitief karakter. Zowel de conclusies als de motivering moeten nog intern besproken en

afgewogen worden.

Openbaarmaking is een aÊonderlijke stap, die pas aan de orde is indien en nadat een formeel besluit is

genomen en aan de geadresseerde en eventuele belanghebbende personen is kenbaar gemaakt. De

Mededingingswet voorziet in terinzagelegging en publicatie van een kennisgeving in de Staatscourant

voor sanctiebesluiten van de NMa. Het is vaste praktilk dat de NMa ook andersoortige besluiten

publiceert, zoals de afvtijzing van klachten (aanvragen tot handhaving); het betreft dan actieve

openbaarmaking in de zin van de Wob. De NMa plaatst de genomen besluiten, uiteraard met weglating

van alle vertrouwelijke gegevens, ook op haar website.

6. Kortom, de NMa is heel open over haar besluiten, maar concepten zijn alleen voor intern gebruik.

Pe rsoo n / ry ke be le íds o pva tti n g

7. Hettweede misverstand bij eiser is dat het concept geen persoonlijke beleidsopvattingen bevat, omdat,

zo meent hij, de zaakbehandelaar er bij het opstellen naar streeft dat het (louter) de wil van de directie

reflecteert. lk parafraseer: in de opvattingvan xCAT geeft de ambtenaar in het concept niet zijn eigen,

persoonlijke, mening weer, maar de mening die hil aanwezig veronderstelt bij de directie. Nog ervan
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8.

aígezien dat xCAT aan onze medewerkers een bovenmenselijke helderziendheid toeschrijft- zo werkt het

niet.

Er bestaat niet een voorafvaststaand oordeel van het bestuursorgaan over de onderhanden zaak,

waarvan de zaakbehandelaar enkel de vertolker is. Dat oordeel vormt zich nu juist in een discussie

waaraan zowel zaakbehandelaars als de leiding deelnemen - in belangrijke zaken ook leden van de Raad

van Bestuur zelf. Eenieders opiniërende inbreng in die discussie, van junior-zaakbehandelaar tot
bestuurslid, en trouwens ook van zaakbehandelingsteams oíambtelijke werkgroepen en commissies, is

een "persoonlijke beleidsopvatting" in de zin van de !íob (Daalder, Handboek openbaarheid van

bestuur, 2olr, p. z6z-z63voor voorbeelden).

ln de werkwijze van de N Ma wordt bij de behandeling van een zaak de vorm van conceptbesluit gebruikt,

met behulp van een digitaal "sjabloon" dat alle uiterlijke kenmerken van een besluit heeft, omdat dit het

meest doelmatig is. Daarnaast worden soms flankerende memo's en notities opgesteld, die volgens de

NMa eveneens onder artikel rr, eerste lid, Wob vallen. De rechtbank's-Hertogenbosch heeft onlangs

uitspraak gedaan in de zaak die in punt t8 en voetnoot 6 van het verweerschrift is vermeld (Rechtbank's-

Hertogenbosch zr april zott, A!íB 09l71g). Verzoeker in die zaak is in hoger beroep gegaan, dus die

zaak ligt nu bij de Raad van State.

De drie notities waarover die zaak handelde, gingen over toerekening van overtredingen van de

Mededingingswet. Ter toelichting: het kartelverbod richt zich tot "ondernemingen", maar een

overtreding moet worden toegerekend aan bepaalde rechtspersonen en natuurlijke personen om een

boete te kunnen opleggen, Dergelijke notities zijn in feite producten van kennisdeling binnen de

organisatie. De rechtbank's-Hertogenbosch onderschreef dat de notities in kwestie bestemd waren

voor intern beraad.

De rechtbank zag in het grootste deel van de inhoud, waarover ik hier begrijpelijkerwijs niet kan

uitweiden, ook persoonlijke beleidsopvattingen. De rechtbank keek daarbij terecht door de vorm en

de wat ambtelilke en afstandelijke toonzetting van de notities heen. De NMa is niet geheel in het

gelijk gesteld met betrekking tot de gestelde verwevenheid van feiten en opvattingen, want de

rechtbank achtte het mogelijk in twee van de drie stukken een splitsing aan te brengen. Maarwat

volgens de rechtbank 's-Hertogenbosch niet verstrekt hoefde te worden, het grootste deel, bevatte

nu juist de passages waarin verzoeker (een bouwonderneming) geïnteresseerd was.

lntrekking van de klacht

to. Het derde misverstand bij eiser betreft niet zozeer het karakter van conceptbesluiten in het algemeen,

alswel het karaktervan het onderhavige conceptbesluit uit het dossier vanzaak6644in het bijzonder.

xCAT veronderstelt dat het eigenlijke besluit in zaak 5644binnen de NMa in íeite al genomen was. Dat

zou blijken uit de telefonische mededeling van de NMa aan de klager in genoemde zaak, ISP Belang, dat

de NMa voornemens was een afi,vijzend besluitte nemen naaraanleidingvan zijn klachttegen SIDN.

xCAT heeft de interne telefoonnotitie van de twee opeenvolgende gesprekken met klager op r5

september il. aan uw rechtbank gezonden. Dit stuk is aÍkomstig uit het wél openbaar gemaakte

gedeelte van het dossier.

xCAT veronderstelt dat het opgevraagde conceptbesluit de bij dit"aíutijzingsbesluit" behorende

(verplichte) motivering moet bevatten, die (alsnog) door de NMa gepubliceerd dient te worden.

9.



r3.

Het gaat mij niet om het punt dat de Awb een besluit deÍinieert als "een <chriftelijke beslissing van een

bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling", zodat een telefoontje van een

zaakbehandelaar geen besluit in het leven kan roepen. Waar het om gaat is dat xCAT over het hoofd ziet

dat ISP Belang slechts is meegedeeld dat een voornemen bestaat tot afi,vijzing van de klacht. Maar tot

een beslissing is het juist niet gekomen, omdat ISP Belang haar klacht introk. Andersom was intrekking

van de klacht niet meer mogelijk geweest als eenmaal een (schriftelijk) besluit op de klacht was genomen

en aan ISP Belang kenbaar gemaakt. De weergave van het telefoongesprek maakt duidelijk dat intrekking

wel degelijk nog tot de mogelijkheden behoorde, en dat heeft ISP Belang vervolgens ook gedaan. Het

was echter ook denkbaar geweest dat het telefoongesprek met de klager een andere wending had

genomen, die tot nadere bezinning had geleid op het geuite voornemen tot afutijzingvan de klacht, dan

wel tot wijziging of aanvulling van de argumentatie die een dergelijk besluit had moeten dragen.

Concepten zijn in hetwerkproces van de NMa te beschouwen als stukken "in bewerking"; de uitkomst

van het proces staat niet vast zolang het finale oordeel niet met een handtekening namens de Raad is

bezegeld. Als een klacht wordt ingetrokken, komt het niet tot een besluit. Maar voor de vraag of de NMa

een conceptbesluit openbaar moet maken, doet het er in feite niet toe of de zaak niet of wel in een

formeel besluit heeftgeresulteerd. lmmers, in beide gevallen zoude Raad van Bestuurvan de NMa bij

openbaarmaking worden aangesproken op een "besluit" dat hij niet genomen heeft. Komt het - in een

enkel geval - niet tot een besluit, dan heeft riberhaupt geen finale afi,veging op het vereiste niveau

plaatsgevonden. Komt het - zoals doorgaans het geval is - wel tot een besluit, dan is de NMa alleen

voor de tekst van de definitiefdoor het bevoegde orgaan vastgestelde beslissing naar buiten

verantwoordelijk en niet voor eerder opgestelde concepten. NMa-watcherszouden voortdurend op zoek

gaan naar tekstuele verschillen en gaan speculeren over de redenen voor het al of niet bestaan daarvan,

over de invloed die deze of gene medewerker daarop kan hebben uitgeoefend en over de juistheid van de

tussentijds gemaakte en verworpen keuzen. Conceptteksten zouden ook ten onrechte als precedent of
maatstaf kunnen worden gezien voor een volgende zaak (terwijl zij immuun zijn voor rechterlijke

toetsing).

ln alle gevallen zou dat tot het ongewenste gevolg leiden, dat binnen de NMa niet meer openhartig en

vrijuit kan worden beraadslaagd over de in zaken te kiezen lijn en de motivering daarvan. Dat laatste, een

vrije gedachtewisseling waarin medewerkers alle gezichtspunten onbekommerd naar voren kunnen

brengen, is precies wat artikel rr Wob beoogt te waarborgen. Deze bescherming strekt zich uiteraard uit

tot de "tussenstanden" in de discussie die in de vorm van een conceptbesluit aan het papier worden

toevertrouwd.

Daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn betoog. Namens de Raad van bestuurvan de NMa

verzoek ik uw rechtbank het beroep van xCAT ongegrond te verklaren.
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Pleitnota xCAT.nl Publishing / Nederlandse Mededingingsautoriteit

Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht
mondelinge behandeling
procedurenr.: 1O11558 WOB
zittingsdatum 27 september 2011

om 11:20 uur

Edelachtbaar college,

1. Vandaag is aan de orde het door mij als journalist ingediende beroepschrift tegen het
besluit van het college van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gevestigd te
's Gravenhage van 28 mei 2010 met kenmerk 6881/33 inhoudende het ongegrond
verklaren van het ingestelde bezwaarschrift tegen het vezoek op grond van de Wet
Openbaarheid van Bestuur om verschillende documenten te krijgen inzake de klacht
die door de Stichting ISP Belang (lSP Belang) was ingediend tegen de Stichting
lnternet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

2. Mijn beroep richt zich tegen het feit dat het (concept)besluit dat bij de behandeling
van deze klacht tegen SIDN door verweêrster is opgesteld niet ongeschoond en
integraal aan míj is verstrekt.

Ontvan kelijkheid ; belanghebbendebegrip

3. Als belanghebbende dient ingevolge artikel 1:2 Awb te worden aangemerkt die
personen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Gezien het WOB-
vezoek en het bezwaarschrift hierna door mij is ingediend kan ik zonder meer als
belanghebbende worden aangemerkt.

Besluit- en deÍinitief karakterbegrip

4. Als besluit dient ingevolge artikel 1:3 lid 1 Awb te worden aangemerkt een
schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke
rechtshandeling. lk teken hierbij aan dat het besluit begrip niks zegt over het al dan
níet op de juiste wijze bekend te zijn gemaakt aan eventuele belanghebbenden.

5. Uit het arrest van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 1 november
1988 (AW 19871340) blijkt dat een besluit een definitief karakter krijgt zodra het door
het betreffende bestuursorgaan aan de belanghebbende kenbaar is gemaakt, dat het
bestuursorgaan voornemens is op een bepaalde manier te zullen besluiten. Als
gevolg hiervan staan ook rechtsmiddelen, zoals bezuaar en beroep tegen het besluit
open.

6. Mijns inziens verliest het (concept)besluit vanaf dat moment ook elk intern of
persoonlijk karakter.

Reactie op verweer beroepsgrond 3: het conceptbesluit had al een definitief karakter

7. Op basis van het zojuist geduide besluitbegrip en wanneer dit een definitief karakter
heeft gekregen, kan worden geconcludeerd dat het conceptbesluit van verweerster



nu dat duidelijk bekend is gemaakt aan belanghebbenden in casu ISP Belang en
SIDN een definitief karakter heeft gekregen.

8. Door ambtenaren van vervyeerster is namelijk aan zowel klager als beklaagde
medegedeeld dat verweerster voornemens was om de klacht die was ingediend af te
wijzen. Er is volgens verweerster echter geen beraadslaging geweest met de Raad
over het al dan niet te nemen besluit noch is er een besluit genome aldus
venrtreerster.

9. Volgens verweerster kan niet worden gesteld dat het conceptbesluit één op één zou
zijn genomen als definitief besluit indien de klacht niet door ISP Belang was
ingetrokken.

10. Ook merkt verweerster op dat het ongeschoond en integraal verstrekken van het
conceptbesluit de vrijheid om openhartig en ongehinderd hun bijdrage te leveren aan
de beleidsvoorbereiding of beleidsuitvoering ernstig zou belemmeren.

1 1. Het eerste punt doet merhryaardig aan, als er geen beraadslaging is geweest, hoe
kunnen ambtenaren van verweerster dan mededelen aan klager en beklaagde dat
verweerster voornemens is de klacht af te wijzen?

12. Het is ondenkbaar dat een ambtenaar zonder mandaat ook zonder adequaat
ruggespraak met het bevoegde gezag binnen het bestuursorgaan te houden, aan
derden mededeelt dat verweerster voornemens is de klacht af te wijzen.

13. Ook al zou het zo zijn dat zoals verweerster stelt er nog geen (definitief) besluit is,
heeft de mededeling van de ambtenaren aan klager en beklaagde tot gevolg dat er
voldoende vertrouwen is gewekt dat het besluit dat door verweerster zal worden
genomen zoals dat in het conceptbesluit is opgenomen en berust op de motivering
die in het eveneens conceptbesluit staat.

14. Het conceptbesluit heeft als gevolg van deze mededeling een definitief karakter
gekregen, en zover het conceptbesluit al een intern karakter had, is het vanaf dit
moment gericht op openbaarmaking en extern rechtsgevolg. Het is namelijk een
besluit geworden.

15. Zoals ook blijkt uit de stukken die beschikbaar zrjn gekomen in het WOB-verzoek,
blijkt dat de intrekking van de klacht door ISP Belang pas gedaan te zijn na dat het
voornemen om de klacht af te wijzen aan haar bekend was gemaakt in een
telefoongesprek tussen de voorzitter van ISP Belang en een ambtenaar van
verweerster. Het gewicht en het vertrouwen uit deze mededeling blijkt dan ook uit het
feit dat hierna intrekking van de klacht volgde door ISP Belang.

Reactie op verweer beroepsgrond í: conceptbesluit heeft geen intern karakter

16. Uit de uitspraak van de Raad van State van 8 februari 2006 blijkt dat het oogmerk
waarmee het is opgesteld, bepalend Ís of het document voor intern beraad is bedoelt
en indien dat niet het geval is, het document openbaar dient te worden gemaakt ook
alzouden hier persoonlijke beleidsopvattingen in staan. Enkel deze overweging is
relevant, de verdere inhoud van het anest doet voor deze procedure niet ter zake.

17 . De memorie van toelichting van de WOB stelt weleenswaar dat concepten van
stukken in beginsel voor intern beraad bestemd zijn, maar in dit geval is er duidelijk
sprake van een concept dat voor openbaarmaking bedoelt was, zoals ook blijkt uit
het feit dat het al was gegoten in het sjabloon van het definitief te nemen besluit.



I

Reactie op verweer beroepsgrond 2: ambtenaren willen dat hun beleidsopvattingen
openbaar worden gemaakt

18. De vraag of er sprake is van persoonlijke beleidsopvattingen is in beginsel niet
afhankelijk van een belangenafweging. De belangenafirueging die verweerster stelt te
moeten maken in nummers 10 en 11 in haar verweerschrift kan ik dan ook niet
volgen.

19. De ambtenaren stellen het document maar met één doel op en dat is dat het besluit
ook daadwerkelijk conform hun zienswijze genomen wordt. Ze hebben het daarom
ook al in het sjabloon van een definitief te nemen besluit gegoten met daarbij zelfs al

ingevuld de naam van de persioon die gemandateerd is namens verweerster om het
besluit te nemen. De wens is dus dat het document als zodanig integraal openbaar
zalworden gemaakt zoals het door de bewuste ambtenaren is opgesteld.

20. Als laatste punt stelt venreerster dat pas van een door de Raad opgesteld stuk
sprake is, wanneer er een definitief stuk voorligt, ondertekend is en bekend gemaakt
is als bedoelt in artikel 3:41 Awb.

21. Hiermee neemt verweerster een standpunt in dat rechtens onjuist is. Daarvoor
verwijs ik naar het besluitbegrip zoals ik zojuist uiteen heb gezet. Daarnaast is het zo
dat artikel 3:41 Awb voorschrijft op welke wijze besluiten aan belanghebbenden
bekend dienen te worden gemaakt, nadat het besluit genomen is.

22. Het standpunt van verweerster dat een besluit pas genomen is, nadat het op de
juiste wijze bekend is gemaakt, komt neer op een "Baron van Munchausen-
constructie', dit is dan ook ook onnavolgbaar en onjuist. Wel is het zo dat krachtens
artikel 3:40 Awb een besluit niet in werking treed voordat het bekend is gemaakt,

maar dat neemt niet weg dat het besluit op dat moment wel algenomen dient te zijn
en dus definitief is. Hetzelfde geldt voor artikel 65 Mededingingswet waar
verweerster naar verwijst in haar verweerschrift.

Belang openbaar debat
23. Als laatste wijs ik op het belang van het publiek om kennis te nemen van belangrijke

opvattingen en gegevens binnen de overheid. Het is van groot belang dat de
informatie in het (concept)besluit bekend wordt, zodat het publiek bekend wordt met
de opvatting van de NMa over de SIDN. De inhoud van het (concept)besluit is dan
van groot belang voor het openbaar debat.

24.Dit recht vloeit voort uit artikel 10 van het EVRM en is met name waar het gaat om
journalisten en "public watchdogs" ook nadrukkelijk als zodanig erkent door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Gonclusie

25. Om bovenstaande redenen verzoek ik uw Rechtbank mijn beroep gegrond te
verklaren.

A.G. Veenman (xCAT.nl Publishing)
erser


