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Bctrefr Besluit op het verzoek d.d. g januari 2010

GeachtemewouwJr

Onder verw{izing naar uw brief van I januari 2010, ontvangen op I I januari 2010, bericht de Stichting Autoriteit
Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Uw brief betreft een verzoek tot openbaamraking van informatie ingevolge artikel 3 van de Wet openbaarheid van
bestuur (wob) met betrekking tot de kosten van het bestuur van de AFM die ten laste komen van de publieke
middelen (Wob-verzoek).

Bij brief van t3 januari 2010 (met aan RTL Nieuws heeft de AFM de ontvangst van
het Wob-verzoek bevestigd. De AFM heeft daarbij aangegeven zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de
door u opgegeven termijn van 28 dagen op het Wob-verzoek te beslissen.

Bij brief van 5 februari 2010 (met heeft de AFM aan RTL Nieuws medegedeeld dat
zijnaæ verwachting niet binnen de termijn genoemd in artikel 6, eerste lid Wob op het Wob-verzoekkan
beslissen. Op grond van a¡tikel 6, tweede tid, Wob heeft de AFM de beslissing op het Wob-verzoek vanwege de
omvang van de dooruverzochte informatie alsmede de zorgvuldigheid die de AFM bU de openbaarmaking van
deze informatie dient te betrachten, met mærimaat vier

Het Wob-verzoek

weken verdaagd tot uiterlijk 9 maart 2010.

In het Wob-verzoek geefr u het volgende aan: "RTL Nieuws wil een goed beeld van de lcasten van het bestur van
de AFM, zowel betrefende degenen met een verbintenß voor onbepaøId als voor bepaalde duur, die ten laste
komen van de publieke middelen." Voorts blijkt uit het Wob-vermek dat uw verzoek doelt op bestuursleden die
gedurende het hele tüd tijdvak l-l-2008 tot l-l-2010 ofgedurende een deel daarvan bij ofonder de AFM
werkzaarn waren.
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Tot slot geeft u in het Wob-verzoek aan dat "Indíen bii verstrekhing van hopie van declaratíes en van afschrífien
van creditcards met onderliggende docunenten derden onarcnredig zoudenworden benadeeld, bíj voorbeeld daar
waar het htm niel beroepshalve functioneren betrert, dan wel aangetast ín hm privacy, dan verzoek ik u subsídíair
over te gaan tot geanonimßeerde verstrekHng van bedoelde doctanenten.,,

Deze beslissing is als volgt opgebouwd. Paragraaf I bevat de beslissing op uw verzoek en paragraaf 2 bevat de
rechtsgangverwijzing.

1. Beslissing op het lVob-verzoek

De AFM overweegt als volgt ten aanzien van het lVob-verzoek.

De AFM heeft besloten om urv vetzoek om informatie als neergelegd in het Wob-verzoek toe te wijzen en de
verzochte infomratie aan RTL Nieuws te verstekken. Hierbij zij opgemerkt dat in het kader van de bescherming
van de penoonlijke levenssfeer van betokkenen de AFM, waar nodig is overgegaan tot het anonimiseren van
bepaalde documenten die privac-vgevoelige informatie bevatten. Hiema wor¡lt ¿lit narler semorr',-¡e€rd.

Verstrekte gegevens

Hierbij trefr u (digitaal) de volgende documenten aan:

I. Brondocumenten

De door u verzochte brondocumenten per bestuurslid in de periode 0l-01-2008 tot en met 3l-12-200g en
01-01-2009 tot en met 3l'12-2009 zijn bijgevoegd. Hierin trefr u de aan de leden van het bestuur betaalde
declaraties aan. Het betrefr hier per betaling de ingediende declaratie en de daarbij behorende
onderbouwing. Celet op het feit dat in de bovengenoemde periode een wisseling heeft plaatsgevonden in
het bestuur van de AFM, betefr de verstrekfe informatie de volgende leden van het bestuur:

de heer (voorzitter van het Bestuur ), periode 0l-01-2008 - 3l-12-2009;

d'h""Ü(lidvanhetBesfuur),periode0l-02.2008.3l-l2.2009;

de heerfl 0id van het Bestuur), periode 01-05-2008 - 31-12-2009; e¡

de heer],(voormalig lid van hetBesruw tot 0l-04-200g),
periode 0l-01-200E - 0l-04-2008.

2. Sala¡iseegevens

De overzichten met de bruto salarisgegevens zijn aangeleverd in de vorm van een Excelôlad waarin per
bestuurslid de volledige salarisboeking in de jaren 2008 en 2009 is vermeld. Volledigheidshalve wordt
hierbij opgemerkf dat de sala¡isgegevens van de leden van het bestuur uit hoofde van de Wet
openbaarmaking publieke topinkomens reeds in het openbare jaanersl4g van de AFM worden vermeld.
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Privacygevoelþe gegevens

In bijgaande documenten (creditcardafschrifren, bonnen en nota's) is bepaalde informatie onleesbaar gemaakt. Zo
zijn persoonlijke gegevens weggelaten als onder andere huisadressen, privé bankrekeningnummers, creditcard
nummers' parafen en handtekeningen van de bestuursleden en medewerkers van de AFM-, gegevens over genoten
spijzen en dranken alsmede namen van medewerkers - niet besh¡ursleden - van de AFM. Dit in verband met de
beschenning van de persoonlijke levenssfeer van betroklcenen, waarvan het belang nryaarderïveegt dan het belang
van openbaarheid van die informatie (artikel 10, tweede lid, aanhefen onder e, wob).

Voorts is informatie over eventuele betrokken derden niet verstrekt. Hun belangen zouden als gevolg van
openbaarmaking van dit soof gegevens onevenredig worden benadeeld (artikel 10, tweede fdaanneren onder g,
wob)' Deze belangen wegen daarom zwaa¡der dan het belang van openbaarheid. overigens leidt de AFM uit het
wob-verzoek af dat het verzoek niet is bedoeld dergelijke gegevens openbaar te maken. In zoverre zou het niet
verstekken van deze gegevens naar het oordeel van de AFM niet op enige bezwa¡en hoeven te stuiten.

2. Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking
daarvaneenbeavaarschriftinte dienenbij deAFM,ta.v. JuridischeZñen postbus ll7z3,l00l GS,
Amsterdam. Een bezwaa¡sch¡ifr kan ook per fax (alleen naar fa¡rnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen nr6r e-
mailadres bezwarenbox.(ôafm.nD of door middel van het formulier op de website van de AFM
@wordeningediend.AandezeelekhonischewijzevanverzendingsteltdeAFMnadere
eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM fa,rnummers of AFM e-
mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrifr alleen
inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Hoogachtend,

Autoriteit Frlqpnciële Ma¡kten

Ggrerat Counsel Hoofd
Juridische Zaken




