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Beslissing op bezwaar

Be(rs{l

Geachteheerf
BÍj besluit van 5 oktob€r 2015 heeft

de

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

gereageÊrd op het verzoek van 12

augustus2015vandeheerä(tbheerfwaarbijitverzochtomopenbãannaki:rgvan

heerllaarbij

documenten op lî-gebied. De AFM heeft dc
r:nder meer overuichten van de verzochte
ioformatie verstekt. Tegen dit besluit (Besluit) hecft u namens uw cliënt, de
gemaâkt. De
AFM heeft besloten om het bezwåar gegrond te verklarên voor zover dit ziet op de vorstrelking van documentatie

heerftezwãar

blijtt hoc de AFM haar domeiruaarn heeft verkrogen en het bçzwaar voor het ovôrige ongegrond te
verklaren. Tevens heeft de AFM een proceskostenvergoeding toegekend. In deze briefwordt uitgelegd hoe de AÞM
tot haar oordeel is gckamen.
waaruit

Þe beslissing op bczwaar is als volgt opgebouu d, Iu paragraafl beschrijft de AFM de prooedure. Paragraafll bevat
kort de gronden van bezwaar en in paragraaf III geeft de AFM een beoo¡deling van de gronden van bezwaar. ln
paragraaf IV staat proceskortenvergoeding. ln paragraaf V staat l¡et besluit van de A,FM. Tot slot bevat paragraaf
VI de rechtsgangverwijzing, Het verslag vau de hooreitting is als bijlage bü dit besluit opgenomen,
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1.

Procedurc
Bij brief vnn 12açg*ses2ûIåhcoft do tteerilf

grond van de Vy'et openbaarheid van bo¡tuur

(Wob) de AFM gewaagd om:
"

L

2,
3.

Ðacumentatie waørui, blijle hoeveel uníelæ bezaekew de door u beheerde websites generercx (ín de
periode 2011 t/m døgtekening vercoek);
Doeumçntatie waerutt bîíjb wal de uítgaven z{n ten ann zien van ingelarchle sofi- en hardwarc, met
ínbegrlp van eventuele kosten vaar insløIlatíe en/af onduiklceling (in de periade 20 I I tln dagt*ltening
verzoek);
Ðocumentalie wqaraít bliila wø de uítgaven zijn wtor search engines, zoals Goog\e (in de periode
20 1 I t/m dagtelcening verzoek) ;
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Documenletie wsaruil blükt w6t de uitgaven voor ontwílckeling en onderhoud van de door u beheerde
v)ebs¡tes zijn (ín deperiode 201i, tlm dagtekeningverzoek);

J.

Documentqlie waaruìt blíila wü de uítgaven zün voal het dome.innaam. Ik verzoek u híerbíj
documenlen te verstre¡tken waaraít hliikt hoe u uw domçinnaørn heefl gekocht (niddets

-

doweìnregistratíe afvia een overnantebod en mogelijlæ onderhandelingen), Indìen dameìnregislratîe
behelst
dugtekeníng venoelc""

het gø,al js,

de periode 201Í t/m

2,Bi.jbesluit(kenmerk:fvarr5oktgber20l5heeftdeAFMa1sreactieophetWob.r,erzoek
enkele documenten aan ¿*

tt"urlfoe¡çtrekt,

heerf|

De AFM heeft het volgende aan de
verstreLt: een rapport van Google analytics, kopieën van dejaarrekeningen 201 1 t/m 20 1 5, een .xls-bestand
met uitgaven van search engines, sen ovetzicht van de uitgaveu van ontwikkeling en onderhorrd van dc
door de AFM beheerde website en de kosten voor de administratieve afhandeling voor het hosten van het
domein (un¡*r¡¡.alin.nll
van de AFM.
\.iæ

3.

Bij brief vnn

1.5

heerlbozwaar gemaakt tegen het Besluit,
neer-ererorusc¡l genoorc wrt vr'oroen,

r,ou*n ¡u, A0:á heeft u, namens de

rËvçns nçen u aangegeven oar oe

1

'4\ {*

. .+.

4. Bij brief (kenmerk: n

van 23 lrove¡nbeï 2015 heeft de AFM de ontvangst van uw
bezwaarsch¡ift bevestigd en tevens verzocht om uw verhinderdata voor de teld'onische;hootzitting doo¡ te
geven. Daarnaast heeft de AFM onder verwijzing naôr artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet

bcshrursrecht (Awb) haar bo,slistermijn op uw bezwaar met zes weken verdaagd,

5.

Per e-mail van 25 november 2015 heeft u uw verhi¡derdata verstuurd.

6.Bijbrief(kenmerkmvan3tnov.çnh.e¡*..å015heeftdeA}Muuitgenodigdvooreen
telefonische hoorzitting op
7

.

8.

22,

december 20 I 5.

Op 22 dsce tltber ä01 å heeft de telefonische hoorzitling plaatsgevonden, V an deze hoorzitting is een verslag
gemaakt dat aan dit besluit is gehecht en hiervan onderdeel uitmaakt,

Op

I

febrì}ari 201 Í heeft de AFM telefonisch contact mel u opgenomen on gewaagd of u in wi.l stemrrren

rnet een verlenging van de beslistenaijn met fir¡,ee weken.

L

Per e-mail van 2-&bu¡4n2015 heeft u aangegeven uitsluitend in te kunnen stemmen met een verlenging
van de beslistcrmän indien dc AFM aangeeft wat haar voorþige oordeel is over het berwaar.

10. Per e-mail van 3 febru¡r:i 201 í heeft de AFM aaogegeven dat de l:ehandeling van het bezwaarschrift meer
tijd kcst dan verw¡chî omdat de
in het bezwaarscbrift expliciet verzoekt om facfirren.
Voorts heeft'de AEM aangegeven dat de bevoegdheid tot het nemen van beslissing op bezwaar b{j het
bqstuur van de AFM ligt en dat zij daar niet op vooruit kari lopen.

heerlleerst
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1, Per c-mail van 3 februari 2016 heeft u
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AFM laten weten dat dc heerãral

niet instemmen met

eeu verlenging van de beslistermijn.

il.

Bezwanr

samengevat en zakelijk weergegevetr bêvat het bezwaarschrift de volgende gronden:

&.

b.
c.

I[I.

ne

heerÜheeft.

niet verz<¡oht om overzichten,
Het is onwaårschijnlijk dat de AFM niet beschikt over de gevraagde <locumenten,
Het Besiuit is niet zorgluldig genomeû,

Beoordellng vân de bezwaargronden

A'
12. De

ue

heerllheeft

nietveraocht om overi¡chten

heerJltek

dat de AFM niet volledig tegemoet is gekomen aan zijn vçrzoek orudat hij heeft
veraocht or¡r facturen en geen overzichten zoals jaarrekeningen, grootboekrekeningen en baiansen. De heer

thgeeít

aan dat hij met overzichteu niet

in

staat is om de door de AFM verstrelcte cijfers te

veri{iëren.

ReactieAFM
13. De ÁFM deett het standpunt van de

hcereiiet.

De AFM onde¡bouwt dit ars volgt.

AIM otelt voorop dat zij ervan uitgaat dat deze bezwaargrond zich richt tegen pw:¡- 2 tlm 5 van hct
verzoek (zie ook randnummer I van deze beslissir.g op bezwaar) aangez,íende AFM deze infonnatie hesf't
vershek:t in de vôrrn \¡an overzichten. De Afcieling beetuursrechtspraak van do Raad van State heeft i¡r onder
meer de uitspraak van 12 november 2014 overwogefl. dat bij de bepaling van de reikwijdre van een'Wobver¿oek de gebruikte bewoordingen en de coûtext waarin het verzoek wordt gedaan, wordt belrokken,r De
AFM constateert dat uit de gebruilte bewoording van het Wob-verzoek ten aanziçn van ¡runt 2 ltn 5 is
gedaan, r'jet volgt dat de AIM gehouden was ook factu¡eû aan de
verstrekken. De heer
immers verzocht om"decwnentatìe" waarbij is toegeliclrt d¿t onder clocumentatie moest
worden verstaan "docurqenten ín de breedste eín des u,oords, doch geen jaarverslagen af soartgelijke

14. Do

hoeräte

Cteen

documenten (graotboelcrekeníng, balans, rapportages etc,/". Nu documentatie op uitdrukkelijk verzoek van

Fbrecd

de heer
moest wo¡den opgevat en overzichten niet kunnen worden aangemerkt als
jaarverslagen of aoortgelijke documeaten, heeft de AFM dan ook terecht aangenornen dat zlj genoegzaam
aan het verzoek kon voldoen door genoemde overzichten te verst¡ekken, Voorts blijkt uit de tekst en contçxt
van het Wob-verzoek niet dat de iuístheid van de verstrekte infonnatie aan de hand van de vsrzochte stukken

I ÂBRvS 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4095.

onskenme¡k
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rnoest kunnen worden geverifieerd. Gelet op de

4 yanT

formulering van het aanvarrkelijke rüob-verzoek tre* deze

bezwaargrond geen doel.

-

heerJde

15. Eerst in het bezwaa¡schrift heeft de
AFM expliciet verzocht om facturen fe verstekken
ten aanzien van punt 2 tlm 5. Naar aanleiding van deze, cerst in berwaar naar vorçn gebraclrte, nadere
concretisering van het'Wob-verzoek oiltvangt u de verzochte facturen middels de bijgevoegde CD-rom. De
CD-rom is beveiligd met een wachfwoord. U kunt de CD-rom raadplegen met het volgende waclrtwoord:

16. tngevolge artikol 10, tweede lid, aanhef enonder e, Wob blijfthetverstrekken van de informatie achterwege
indien het bçlang daarvan uiet opweegt tegen eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De AFM heeft,
onder verwijzing na¿r deze uitzonderingsgrond van de Wob, in de te vsrsfekken facüuon r:p de CD-rom

-

bepaalde gegevens (zoals namen etr e-nrailsdressêrt van medewerkers van de

AI'M)

geanonimiseerd. Naar

het oordeel vän ds AEM weegt het belang van eerbiedigíng varr de persoonlijke levenssfeer van de
belrokkonon namelijk zwaarder dan het belang van de openbaarheid van desbeteffende informatie.
17, Opgrondvana¡tikell0,tweedelid,aanhefenonderg,Wobblijfthetverstrekkenvaninformatieeveneens
aohterwege indien het belang daarvan niet opweegt tegen het beiang van het voo¡komen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bii de aangelegonheid belrokken natuuriijke personen of rechtspersonen
dan wel van derden. Derhalve heeft de AFM bepaalde informatie (zoals concurentíegevoelige informatíe)
van de betrokken rechtsporsonen, geanonimiseerd,

b.
or

Het is onrvnarschijnlijk dat de AFI\{ uiet beschikt over de gewaagde ilocumenten

A"uÜstelt

dat het onwaarschijniijk is dat de AFM niet kan achterhalen hoe de domeinnaam

van ds AFM is verlregen, Voor zover de domeinnaam is verkregen via een ove¡ramebod, zou dit betekenen
dat de AFM hiermee de Archiefiret 1995 (Archiefivet) zou schenden.

Bptctie AFM

i8, In het navolgende

gaat de

AFM er van uít dat waar in het verzoek en de bezwaarschrift wordt gesproken

over domeiruåam, gedoeld wordt op de domei¡naam,Www,a&n.nl.

19, Nader onder¿oek hoeft uitgewezeu dat de domei¡rnaam van de AFM ie verkregon middele een ovemamê.
In bijlage 2 versbekt de AFM een persbericht <tat in 2003 is gepubliceerd en waaruit blükt dat de AFM haar
domainnaam heeft gekooht van eer andere partij. De AFM beschikt uiet over documentâtie waaruit blijkt
wat de AFM specifrek voor het verkrijgen van de domcinnaam heeft betaald. Reden hiervoor is dat destijds
een tÕlaalbedrag is bçf¿ald aan. de verkoper waarvan slechls een (niet nader gespecificeerd) deel zag op de
verkrüging van de domei¡naam. De AFM stelt dan ook vast dat zij niet besohikl over doÇumentatis waaruit
de prijs blijkt die destijds voor de domei¡naam is betâald.

onskenmerk
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20. Daarna¿st versüekt de AIM facturen met beael,rJ<ing tot het hosten van de domeinnaam van de AFM. Deze
kosten zijn reeds in hçt Besluit vermeld. De facturen heft u op de bijgevoegde CD-rom aan.

-

Gelet op de verstrekking van de hierboven genoemde stukken, behoeft het betoog dat in het bezwaarschrift.
is gehouden ter zake van de a¡chieñ¡¡et geen inhoudelijke behandeling.

c,

Het beslult is niet zorgvuldlg ße*omßn

21. De heer llr¡oert
aon dat de AFM haar bcsluit heeft genomen in strijd met artikel 3:2 Äwb, doordat
de AFM niet al het redelijkerwijs mogelijke hôeft gedaan om de vcrzochte documenten te achtsrhukn,
Reactie AFM

22. Nu de AFM naar aanleiding van hct bezr¡,'aarsclrift aanvullende stukken verslrekt en daannee volledig
voldoet aan hct verzoek van de

IV.
23

treef

kau bespreking van deze bezwaargrond achtorwege blijven.

Proceskostenvergoedfurg

. De heer fverzool,¡f

in bezwaar om vergoeding von de proceskosten. De ÄFM geat overeerkomstig
artikel 7:15, tweode lid, Awb over tot vergoeding van de proceskostea die in het kadsr van bezwaar zijn
gemaakt Op grond va:r artikel 2, eersto lid, onder a jo Bijlage van het Bcsluít proceskosten be$fuursreçht
wordt aan de behandcling van het bezrvaa¡ 2 punten toegewczcn; 1 punt voor hcl indienen v¿n het
bezwaarschrift eû I punt voor de hoorzitting. Voor de bepaling van de vorgoeding van de kosten wordt
wegingsfactor I als bedoeld in voornoemdo bijlage gehanteerd. Hef bedrag van de kostenvergoeding wordl
vastgesteld op € 992,-.

Ons kenmsk
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Berluit

24, Dc AFM verklaart het bpzwaar gegrond voor zover

dil betekking heeft op de verstekking van
AI'M haar domeinnaam heoft vorkegon en verklaart hot bçzwaar voor
het overíge ongegrond. De motivering van hÊt Besluit wordt aangewld met de motivering die in dezo
documentatie waaruit

blijkt hoe

de

boslissing op bezwaar is opgenomeo,

VI.

Rechtsgangverwijzing

25. Iedere bolanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door bimen zes weken na
bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuwsrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Natu*rli,jke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij
genoemde rechtbank via htç:1/loket.rechtspraak,nVbesh¡ursreçht.
Daarvoor moet u wel beschikkeu over
een elektronisohe handtel*nning (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precioze voorwaarden. Voor
het inçtellen van beroep wonlt een griffrerecht ge,heven.

Hoogachtend,

Autoritçit Financiële Markten

m

Hoofd

Bcstuurslid

Juridische Zaken

Bülagen;
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3, CD-rom (facturen ten aa¡zien van punt 2

lm

5)
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Autorileit-FM voortâan AFM
AutoritçitFinançiële Markten zal vanaf I maart 2003 niet langer de afkorting Autoriteit-FN4 gebruiken, maar
AFM. Het bedrijf dat momenteel deze afl<orting gebruikt Actief Financieel Managoment B.V. te Nizuwegein, gaat
ondg denisuwe na"m Financieel Bedrijfsmanagement (FBM) B"V. operoren
Ook de respectievelijke internetådressen worden aangepast, Do sitê vân de Autoriteit Financiële Marlcten is vanaf
I maart 2003 toegankelijk via www,afm,nl. Actief Fiuancioel Maaagement s¿l de domeinnaam Www,fbm,nl gaan
gebnriken.
Gegevens per

I

maart 2003:

Financieel Êedrijfsmanagement

(FBMB.V.

Dukatenburg 68
34374-E Nieuwegein
tÊl.: 030-6051222

fax;030-6048t97
e-maih ìnfo@fbm.nl
Auïoritait Financiële Markten (AnU)
Singel 542
Postbus

1

1723

1001 GS A¡r¡sterdam

tel.:020-5535200

