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B€üeft Besluit Wob-verzoek d.d. l0 mei 2010

GeachteheeJ

Op l0 mei 2010 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van u e€n mondeling verzoek ontvange,n om op
grond van de Wet openbaa¡heid van besF¿ur (wcb) ør, in aanvulling op het besluit op uw eadere -ve¡-zoek d.d. 3i
maart 2010, de bevindingen van de externe accountants inzake de verantwoording van de bestuurdeclaraties van
de AFM in de periode van 2004 tot en met 2009 geanonimiseerd aan RTL Nieuws te verstekken (Wob-verzoeþ.

Bijbrief(metk*.ole) heeft de AFM de ontvangst van het TVob-verzoek aan u bevestigd. De
AFM heeft daarbij aangegeven zo spoedig mogelijk en in ieder gwal binnen 4 weken op het Wob-verzoek te
beslissen.

Bij e-mails van 12 en 28 mei 2010 heeft u het Wob-verzoek aangewld door de AFM te verzoeken ook de
vastleggingen te versteldcen van de bespreking van bovengenoe,lnde bevindingen van externe accountants in de
raad van bestuur, de raad van toezicht en de Audit Commissie van de raad van toezicht.

De AFM kan de hiervoor bedoelde bevindingen van de externe accountant over de jaren 2004 en2005, en de
vastleggingen van de bespreking daarvan in de raad van bestuur, de raad van toezicht en de Audit Commissie van
de raad van toezicht, op dit rnoment niet verstelf<en. De reden hiervoor is dat wij nog geen instemming hebben
verliregen van de exteßie accountant. Tlidra de externe accountant heeft ingestemd , zal deAFM deze infonnatie
aan RTL Nieuws verstrekken.

Deze brief is een besluit in de zin van artikel l:3, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb). Iedere
belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan bezwaar aantekenen. Hieronder wordt het besluit verder
uitgewerkt. In paragraaf I vindt u de beslissing op uw rriVob- verzoek. Inparzgraaf 2staat hoe u bezwaar lnrnt
maken tegen dit besluit.

1. Het besluit

De AFM komt tegemoet aan uw bovengenoernd verzoek om infonnatie en verstekt de ve,rzochte informatie aan
RTL Nieuws. Daarbij wordt opgemerkt dat in bijgaande documenten bepaalde informatie in lün met uw verzoek
om geanonimiseerde openbaarmaking onleesbaar is gønaakt. Zo zijn persoonlijke gegevens weggelaten zoals
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onder andere namen van medewerkers. Dit in verband met de persoonlijke levenssfeer van beüokke,nen, waarvan

het belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid van die informatie (artikel 10, tweede lid, aanhef en

onder e, ïVob). Eenzelfde lijn is door de AFM gehanteerd in het besluit van 9 maart 2010 in antwoord op het

verzoek van RTL Nieuws van I januari 2010 alsmede in het besluit van 6 mei 2010 naar aanleiding van het
verzoek van RTL Nieuws van 3l maart 20i0.

In antwoord op uw Wob-verzoek treft u hierbij de geanonimiseerde versie van de volgende documenten aan.

l. Verzoek: exteme auditappofe,n van bevindingen inzake de verantwoording van bestuursdeclaraties van de

AFM over dejaren 2004-2009.

De volgende documenten worden hierbij aan RTLNieuws verstrekf :

¡ Het extern auditrapportvan bevindingen inzake de verantwoording van de bestuursdeclaraties van de

AFM wer 2006; en

o Het extern auditrapport van bevindtngen inzake de verantwoording van de bestuursdeclaratíes vøn de

Á-Flyi over 2008.

U ve,rzoekt om geanonimiseerde openbaannaking van de bevindingen van de externe accountants inzake de

verantwoording van de bestuurdeclaraties van de AFM in de periode van 2004 en 2009. Volledigheidshalve wordt
opgeinerkt dat de bevindingen in het audiûapport over 2006 geen betrekking hebben op het bestuur van de AFM
in zijn huidige samenstelling.

Overigens merkt de AFM op dat het 'Rapport van bevindingen inzake de verantwoording van de
bestuu¡sdeclaraties van de AFM over 2007' rceds eerder aan RTL Nieuws is verstrekt in antwoord op het Wob-
verzoek van RTL Nizuws van 31 maart 20l0.Voorts is de AFM niet in staat om de opgevraagde informatie met
beteldcing tot de verantwoording van de besn¡ursdeclaraties van de AFM over 2009 aan RTL Nieuws te
verstekken, nu de AFM op dit moment nog niet over alle informatie beschikt met betrekking tot het jaar 2009. De
AFM verdaagt daarom op grond van artikel 6, tweede lid, Wob de beslissing op het Wob-verzoek, voor zover dat
ziet op de informatie over 2009, met maximaal vier weken. De AFM zal aldus zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk
op 7 juli 2010 - op dit onderdeel van het Wob-verzoek beslissen.

2. Venoek: de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur, de raad van toezicht en de Audit
Commissie van de raad van toezicht tijdens welke de accountantsbevindingen over dejaren 20M-2009 zijn
besproken.

De volgende documenten worden hierbij aan RTLNieuws verstrekf:

o Deversløgenvan devergaderingenvandeAudit Commßsievande RaadvanToezichtvan 23juni
2009 en 17 september 2009 en de managementgroeplunchvan 22juni 2009 inzake de

verantwoording van bestuurs declaraties over 2008 ;

c De verslagen van de vergaderingen van de Audit Commßsie van de Raad vøn Toezicht van 18

september 2408 en 19 juni 2008 en de bestuurslunch van l6juni 2008 inzake de verantwoording van

besfi¿ursdeclaraties over 2007 (in øanvulling op eerder verstrekte verslagen met betrekking tot de

w ij ziging van declarøtiere geling) ; en
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o De verslagen van de vergaderingen van de Audit Commissie van de Raad van Toezicht van 13 juni
2007 en de bestuurslunches van I mei 2007, 7 mei 2007 en 5 juni 2007 inzake de verantwoording van
bestuurs declaratìes over 2 00 6 ;

De passages in deze documeriten over andere aangelegenheden dan de bevindingen van de externe accountants
inzake de verantwoording van de bestuursdeclaraties over de jaren 2006-2008 zijn onleesbaar gemaakt. Dit heeft
geen gevolg voor het begnp van de passages waarom verzocht is.

2. Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaa¡ maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan eeir
bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Jwidische Zaken, Postbus i,1723,1001 GS, Amsterdam. Een
bezwaarschrift kan ook per fax (alteen naar faxnumm er 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres
bezwarenbox@4Ên'nl) of door middel van het formulier op de website van de eff"f (wrvw.afrn.nf¡bezwgc{)
worde'n ingediend' Aan deze elekhonische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website
wo¡dsn ioegelicht. Dai een bezwaarscFrrift niei aan anderc AFM faxnummers oiAFfti e-maiiadressen wordt
verzonde'n dan de hier genoerrde, is één van die eisen. De AFM zalhetbezwaarschrift alleen inhoudelijk in
behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.
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