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Autor¡te¡t Financiële Marklen fAFM)
t.a.v.mr.ff
Postbus I 1723

IOOI GS AMSTERDAM

Hilversum, 3l maart 201 0

Betreft: Indiening Wob-verzoek inzake onder meer exteme audit bestuursdeclaraties.

Geachte heer ;* geachte hee4#l

Met een beroep op de \ilet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u, namens RTL
Nederland, hierna te noemen RTL Nieuws, om geanonimiseerde openbaarmaking van
documenten inzake inlerne en exteme audits van declaraties bij de Auroriteit Financiële
Markten (AFM), alsmede van de (wijziging van) regelingen. Een precisering van dit
vezoek treft u hieronder. Bijgaand treft u een aßchrift van de machtigingen op grond
waarvan deze procedure wordt gevoerd.

Afgelopen vrijdag, 26 maart, is reeds mondeling verzocht om openbaarmaking van de
betreffende documenten. Toen is mij telefonisch gemeld dat niet op mijn verzoek zou
worden ingegaan, d.w.z. dat een beslissing door de AFM uitsluitend op grond van een
schriftelijk Wob-verzoek zou worden genomen. Dit verzoek treft u derhalvE hieronder
aan.

Precisering verzoek.

Dit verzoek heefr betrekking op de bestuurlijke aangelegenheid van het declaratiebeleid
bij de AFM, waaronder begrepen de voorbereiding en uitvoering ervan. Bij deze verzoek
ik u om geanonimiseerde openbaarmaking van een viertal documenten, dan wel
documentcategorieën inzake declaraties van bestuurders en d i recteu ren :

l. De exteme audit van bestuurdersdeclaraties. Het betreft hier het document
waamaar wordt verwezen in een.nota aan de Raad van Toezich¡ van 20 augustus 2008
(referentie: 0808- | 746b'¡; dit laatste document is door u op 9 maart 2O I 0 openbaar
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gemaakt in een primaire beslissing op een Wob-verzoek van RTL Nieuws inzake
declaraties. We vezoeken om geanonimiseerde openbaarmaking van deze externe audit,
inclusief direct bijbehorende documenten zoals de aanbiedingsbrief, conclusies en
aanbevelingen en de bijlagen. ln deze audit gaat het ons met name om de feiten en de
context bij de volgende passage: 'vorig jaar is gebleken dat de (langjarige) praktijk van
declaraties op enkele punten afweek van de regeling'.

2. De - geanonimiseerde - jaarlijkse audits (de zogeheten'separate rapportage per
bestuurder') van de afdeling F&4, over de jaren 2004, 2005, 2006,2007,2008 en 2009

3. Afschrift van de declaratieregelingen zoals die golden vóór de doorgevoerde
wijzigingen, alsmede afschrift van de regelingen daama.

4. Die passages, die besluiten.en de daarbij gehanteerde overwegingen, alle
vastgelegd in bijvoorbeeld notulen die precies duidelijk maken hoe de externe audit
leidde tot de nieuwe regeling. Hierbij kan het bijvoorbeeld gâan om de notulen van het
bestuur en/of de Raad van Toezicht. Ook hier kunt u volstaan met een geanonimiseerde
verstrekking.

lnzake de beoordeling van dit verzoek.

We verzoeken u bij de beoordeling van dit ll/ob-verzoek recht te doen aan een aantal
uitgangspunten van de Wob, aan hetgeen inmiddels is vastgelegd in vaste jurisprudentie
en aân hetgeen -ook door uw recente beslissing inzake declaraties- gangbare
bestuurspraktijk is:

l. Het zwaarwegend belang van openbaarheid in het kader van een goede en
democratische bestuursvoering, m.n. waar het betreft de verantwoording over de
(rechtmatigheid van) besteding van publieke middelen.
2. Het gegeven dat dit verzoek niet raakt aan de toezichtstaken van de AFM, en dat
dus uitsluitend de Wob van toepassing is.
3. Het gegeven dat wordt gevraagd om geanonimiseerde openbaarmaking van audits
en andere documenten die relateren aan het ambtshalve functioneren van betrokkenen; ter
voorkoming van een eventueel beroep uwerzijds op onevenredige benadeling dan wel
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Daar waar omwille van de anonimisering ook zodanig gewit wordt in gegevens die
herleidbaar zijn op personen dat de tekst niet meer leesbaar is, wordt gevraagd om de
wittingen van een samenvatting te voorzien.
4. Indien - en voo¡zover - u de stellingzou betrekken dat voor onderdelen van het
gevraagde sprake zou zijn van documenten t.b.v. intern beraad, dan wel dat sprake zou.
zijn van persoonlijke beleidsopvattingen, verzoek ik u subsidiair deze delen van
documenten samen te vatten en meest subsidiair de feiten daaruit te verstrekken. In lijn
met vaste jurisprudentie verzoek ik u zorgvuldig te motiveren per onderdeel van een
document.
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5. Het gegeven dat er inzake de externe audit door de AFM reeds tot een vorm van
openbaarmaking is overgegaan, n.l. het vrijgeven van een van de conclusies in het
document aan de Raad van Toezicht, waarmee een eventueel beroep op beperkingen of
uitzonderingsgronden van de Wob op voorhand weinig geloofwaardig moet worden
geacht.

Beslistermijn.

Gegeven de overzichtelijkheid van dit verzoek verzoeken wij u, overeenkomstig de teksr
van de Wob, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 dagen na dagtekening van dit
verzoek te beslissen.

Mochten een beslissing over de documenten onder de punten 2,3 en 4 onverhoopt
bewerkelijker zijn en dus meer tijd vergen dan de 28 dagen, dan verzoeken wij u in ieder
geval te komen tot een deelbeslissing inzake de exreme audir, bínnen die 28 dagen.

Belangrijke ovenvegingen bij het verzoek lot een eventuele deelbeslissing inzake die
exteme audit zijn dat het gevraagde direct bij of onder u beschikbaar is, dat dit deel van
het verzoek zeer overzichtelijk is, dat wij niet zien hoe er een werking kan zijn voor
uitzonderingsgronden of beperkinggn op grond van de ìrVob, en dat er derhalve geen
redelijke grond voor verdaging kan zijn.

Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal worden opgevat ats fìctieve
Ive¡geren tot beslissen, waaftegen wij de inzet van rechtsmiddelen zullen overwegen.

Uiteraard houden wij ons graag beschikbaar voor overleg over manieren waarop aan dit
verzoek gevolg kan worden gegeven.

ln añvachting van uw antwoord, verblijven wij,

ens RTL Nieuws,
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RTL NEDERI-AND B.V.

Ondergetekende, daartoe bevoegd op basis van de volmacht RTL Nederland B.V. van 26

mei 2009 þijgevoegdl, verleent hierbij een zaaksvolmacht om RTL Nederland B.V. te

vertegenwoordþen in hieronder nader aan te duiden aanvragen en procedures in het

kader van de Openbaarheid \ran Bestuur, hier zowel qua wetten en inhouden als qua

procedurehandelingen zo breed bedoeld als in voornoemde volmacht geformuleerd, åan:

De heer

De heer

RTL Nieuws

RTL Nieut¡vs

en

De heer iuridisch adviseur FITL Nieuws

Tezamen maar ook æartâin zijvoozien van het recht van substitr.¡tie

Deze zaaksvolmacht omvat procedures waaronder WoÞprocedures bij bestuursorganen

die direct of indirect een rol spelen in de financiële en economische wereld dil kan zijn

inzake de huidige crisis, inzake toezicht, dit alles in de breedste zin, dus ook omvattend

mogelijke onrechtnatige handelingen en strafrechterlijke aspecten.

Deze zaaksvolmacht omvat alle handelingen nodig voor of rond de Wobprocedures

waaronder ook het recht om aanvragen voor voorlopige voorzieningen in te dienen.

lk kan te allen tijde deze zaaksvolmacht lntrekken.

Aldus opgemaakt en ondertekend op 26februar¡ 2010 te Hilversum
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Adjunct Hoofdredadeur RTL Nieuws
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HfL NEDERLAND B.V.

RTL NEDERLAND 8.V., €on þeslolen vennoolschap naar Nederlands rechi. gevestigd en
l(antoorhoudende te: sumatralaan 47, 1z1T Gp, 

'Hilversum, 
Ned€rland, hiema le nogmen: de

uVennoolechap", hierbij rechtsgetttig vertsgenwoordigd door:

r*r""r,f) Naam:
Managlng Director Managlng

De Vennootschap vedaenl hlerbii op basis van adkel 15 van de sùatulen een volrnachl om, zowet
gazamenllik als zelfstandlg handelend, do Vennootschap te vertog€nwoordigen in aanvragen en
procedures ln het kader van Openbaaûeid van BesùJur, met het rechl van substitutie dat zowel
lozamon als afzondedijk ingoruld kan worden, aan:

oe rreerJm¡unct Hoofdredsclour RTL Nteuws

o" nt"flfs, Ctref Haagse Redacüe FTL Nleuws

o" r.,"e;*mrü¡nator Nieuwsræsarch HTL Nieurs

o

Hlema te noomon de "òevolmachllgden',

Ontler Openbaalheld van Basluur wordt in leder geval verslaan (maar dit is ni€t boperkt tot);
proc€dufes lnzako de Wel opgnbaårheld van best¡ur en de opanbaafteidsreglnns ln het kader van
andere wetton zoals de Wet op de lnllchüngen en velligheitFdtensten, de Algemsno wgt
R¡¡ksbolagt¡ngan, de Wel polllieregisters.on de Wgl boschemt'ng persoonsgegevons.

Deze volmachl omrrat alle handellngen dle de Gevolmachligden in dil kader noodzakelijk acùten,
waaronder ln ¡6dor gaval hel voeren van procedures lnzake Openbaartreid van bestuur rnsl oveñeids,
on besluursorganen (die vallen onder de Algemene $Jst bestursrecht of daaraan volgond ãjn), het
indienen van vezoekschriften, hel in be¿vraar en/of (hogerlberogp gaan, het aenvraggn van
voodoplge voorlenlngen en het deelnsmen aan t3chnische en/ol infomele overleggen mel
venrerende pailiien.

De Vennootschap kan te allon t¡de deze volmacht herroepen.
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Aldus opgemaan on ond€rlokorio "p 
f[ P4-' æog to H'lvøteum

FfL

Naam:

Managing
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