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Beslissing op uw verzoek op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Geachte mevrouw Boomsma,
De Autorjtejt Fjnanciële Markten (AFM) heeft besloten om het verzoek van RTL Nederland BV (RTL Nederland)
om informatie te verstrekken over buitenlandse dienstreizen van leden van de directie en het bestuur van de AFM
in de jaren 2009 en 2010, zoals gespecificeerd in uw brief van 21 juli 2011 (het Wob-verzoek), in te willigen.
Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt. Paragraaf 1 bevat een weergave van de procedure die vooraf is
gegaan aan het besluit. In paragraaf 2 is de beoordeling van het Wob-verzoek opgenomen. Paragraaf 3 bevat het
besluit. In paragraaf 4 is de wijze van verstrekking van de verzochte informatie weergegeven. Ten slotte is de
rechtsgangverwijzing opgenomen in paragraaf 5.
In bijiage 1 is de verzochte informatie opgenomen. In bijlage 2 is een toelichting op de verzochte informatie
gegeven.
1. Procedure
Bij brief van 21 juli 2011 heeft RTL Nederland het Wob-verzoek ingediend bij de AFM.
Bij brief van 27 juli 2011 heeft de AFM de ontvangst van het Wob-verzoek bevestigd.
Bij brief van 18 augustus 2011 heeft de AFM de beslistermijn op het Wob-verzoek opgeschort met vier weken,
vanwege de bewerkelijkheid van het verzoek.
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2. Beoordeling Wob-verzoek
Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wob verstrekt een bestuursorgaan informatie overeenkomstig de Wob en
gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. In artikel 3, eerste lid, Wob is bepaald
dat een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan
richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling,
dienst of bedrijf. In artikel 10 en 11 van de Wob is bepaald in welke gevallen informatieverstrekking achterwege
blijft.
Het Wob-verzoek van RTL Nederland ziet op buitenlandse dienstreizen die door de leden van het bestuur en de
directeuren van de AFM in 2009 en 2010 zijn gemaakt. RTL Nederland heeft verzocht om per gemaakte reis het
aantal deelnemers aan te geven en een uitsplitsing te maken van de deelnemers naar positie/functie. Daamaast
heeft RTL Nederland verzocht om per reis de bestemming en het doel van de reis aan te geven. Voorts is verzocht
om inzichtelijk te maken wat de reiskosten en de andere kosten zijn geweest (voor zover deze ten laste van de
publieke middelen zijn gekomen). Ten slotte heeft RTL Nederland verzocht om per reis een
verantwoordingsverslag over te leggen.
RTL Nederland heeft aangegeven dat zij de voorkeur heeft om bovengenoemde informatie in de vorm van digitale
documenten of hard copy documenten verstrekt te krijgen. In verband met de mogelijke bewerkelijkheid van het
Wob-verzoek heeft RTL Nederland als facultatieve mogelijkheid aangegeven dat volstaan kan worden met het
maken van een digitaal overzicht van het gevraagde, mits dit overzicht de gewenste detaillering bevat.
De AFM is van oordeel dat het verzoek van RTL Nederland voor inwilliging in aanmerking komt, behalve voor
zover RTL Nederland verzoekt om verantwoordingsverslagen. Deze versiagen zijn niet door de AFM gemaakt en
zijn derhalve niet aanwezig in de administratie van de AFM. Er is verder geen sprake van een
uitzonderingssituatie als bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Wob.
3. Besluit
Gelet op het voorgaande heeft de AFM, ingevolge het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, Wob, besloten om het Wob
verzoek in te willigen, behalve voor zover RTL Nederland verzoekt om verantwoordingsverslagen.
4. Wijze van verstrekking
Gelet op de bewerkelijkheid van bet Wob-verzoek en de omvang van de gevraagde informatie, gaat de AFM in op
de geboden mogelijkheid om de gevraagde informatie in een digitaal overzicht te verstreklcen (bijiage 1). Dit
overzicht is voorzien van een toelichting (bijlage 2).
5. Rechtsgangverwijzing
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrifi indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de afdeling
Juridische Zaken van de Stichting Autoriteit Financiële Markten, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Ben
bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres
bezwarenbox@afin.nl) of door middel van bet formulier op de website van de AFM (www.afrn.nllbezwaar)
worden ingediend. Het bezwaarschrifl dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
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a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Hoogachtend,
Autotiteit Fya e Markten
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