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Geachte ,

In uw e-mail van 2 juni 2017 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over de gevolgen van de fusie 
tussen Ahold en Delhaize na voltooiing ervan, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
marktpositie van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. en (mogelijke) oneerlijke 
handelspraktijken, waartoe dit zou kunnen leiden.

Verloop van de Wob-procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 12 juni 2017 
met kenmerk DGETM-MC/17089235. In de brief van 27 juni 2017 met kenmerk 
DGETM-MC/17014450 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 28 juli 
2017.

Op 25 juli 2017 is er telefonisch contact met u geweest over de afronding van uw 
Wob-verzoek. Tijdens dit gesprek is medegedeeld dat er sprake is van enige 
vertraging in verband met de vakantieperiode. Daarbij is met uw instemming de 
termijn met uiterlijk een week verlengd.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 50 documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een-inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is 
gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

De documenten met nummers: 2, 5.al, 5.a2, 5.a4, 5.a5, 9, 18a, 31a, 33b, 43, 
43a, 43b en 48b zijn reeds openbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds 
openbare documenten. De vindplaats van deze documenten staat aangegeven op 
de inventarislijst.
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Documenten met nummers: 3a, 4, 15, 24, 24a, 26, 27, 28, 29, 30 en 48a 
bevatten delen met informatie die buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen. 
Derhalve is deze informatie weggelaten.

Zienswijzen
U bent erover geïnformeerd in de brief van 5 juli 2017 met kenmerk DGETM- 
MC/17108893 dat er derde belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de 
documenten met nummers: 1, la, Ib, Ic, 4, 5, 5a, 5.al, 5.a2, 5.a3, 5.a4, 5.a5, 
5.a6, 7, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 21a, 24, 26, 33, 33a, 34, 34a, 36, 36a, 39, 39a, 
41, 42, 45, 49 en 49a en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld om hierover hun 
zienswijze te geven.

De zienswijze van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Besluit
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers: 1, 3, 3a, 4, 5, 
5a, 5.a3, 6, 6a, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18b, 19, 20, 21, 21a, 22, 
23, 24, 24a, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 31b, 33, 33a, 34, 34a, 35, 36, 36a, 37, 38, 
39, 39a, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 48a, 49 en 50 deels openbaar te maken met 
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering 
verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit.

Ik heb besloten de documenten met nummers: 5.a6 en 48c geheel openbaar te 
maken.

Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten 
met nummers: la, Ib, Ic, en 42 niet openbaar te maken. Voorde motivering 
verwijs ik naar onderdeel "Overwegingen" van dit besluit.

In de documenten met nummers: 27 en 32 blijft er na weglating van de 
informatie die ik weiger op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 
van de Wob en artikel 11, eerste lid, van de Wob geen informatie over de 
bestuurlijke aangelegenheid over die voor afzonderlijke verstrekking in 
aanmerking komt. In document nummer 27 valt tevens een deel buiten de 
reikwijdte van uw verzoek. Ik heb daarom besloten deze documenten geheel te 
weigeren.

Overwegingen
Allereerst'wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
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onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van 
de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, 
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht 
vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

Bedrijfs- en fabricagegegevens
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken 
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens 
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige 
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden 
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische 
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van 
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de 
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als 
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

In de documenten met de nummers: 35, 37, 40, 42 en 48a staan 
bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk aan mij medegedeeld.
Het betreft onder andere informatie over strategische plannen betreffende de 
toekomstige marktontwikkelingen en concurrentiegevoelige informatie, die mij in 
het kader van bestendiging van het koninklijke predicaat is overhandigd. Het 
vrijgeven van deze informatie zou het bedrijf onevenredig hard schaden. Ik zal 
deze informatie dan ook niet openbaar maken.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten met nummers: 1, 3, 3a, 4, 5, 5a, 5.a3, 6, 6a, 7, 8, 10, 11, 12 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18b, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 31b, 32, 33, 33a, 34, 34a, 36, 36a, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 48a, 49 en 49a staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat t.a.v. 
deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de 
persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts In beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang

Ons kenmerk
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van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van (voor)namen, persoonlijke parafen, 
handtekeningen van de ambtelijke opsteller(s) en van andere individuele 
ambtenaren, doorkiesnummers en niet algemene e-mailadressen van 
ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken 
daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven 
van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact 
treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. Ik heb 
daarbij ook laten meewegen dat het geen ambtenaren betreft die een functie 
vervullen waarbij zij regelmatig in de publiciteit komen.

Voorts wil ik opmerken dat in de documenten namen en contactgegevens van 
werknemers van externe organisatie voorkomen, die in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken diensten leveren. Voor deze werknemers geldt 
dat zij erop hebben mogen vertrouwen dat het Ministerie van Economische Zaken 
op zorgvuldige en behoorlijke wijze met hun persoonsgegevens omgaat. Ook dit 
leidt ertoe dat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de externe 
werknemers zich verzet tegen de openbaarmaking van de namen en 
contactgegevens van deze werknemer.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.

Openbaarmaking van bepaalde passages uit de documenten met nummers: la,
Ib, Ic en 34a zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van 
organisaties waar deze informatie betrekking op heeft. Deze benadeling bestaat 
uit het feit dat openbaarmaking van deze informatie leidt tot inzicht in de 
werkwijze en werkprocessen van externe partijen bij het onderzoek naar de fusie 
tussen Ahold en Delhaize. Het betreft onder andere informatie over besproken 
actiepunten en adviezen tussen de betrokken partijen inzake het onderzoek. De 
betrokken partijen zouden onevenredig worden benadeeld wanneer deze 
specifieke informatie over de werkwijze van de organisatie en haar medev/erkers 
openbaar wordt gemaakt, en in handen komt van derden. Bovendien zijn deze 
gegevens van externe partijen in vertrouwen aan mijn ministerie verstrekt. Voor 
deze externe partijen geldt dat zij erop hebben mogen vertrouwen dat het 
Ministerie van Economische Zaken op zorgvuldige en behoorlijke wijze met hun 
informatie omgaat. Openbaarmaking van de desbetreffende informatie zou er toe 
kunnen leiden dat externe partijen in de toekomst minder snel geneigd zijn om 
het Ministerie van Economische Zaken van advies te voorzien.

Dit vormt voor mij aanleiding om te concluderen dat het belang bfj het voorkomen 
van hiervoor genoemde onevenredige benadeling dan wel onevenredige 
bevoordeling zwaarder weegt dan het algemene belang van openbaarmaking

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Mededinging en 
Consumenten
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Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaait dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van 
ambtenaren en hun poiitieke en ambtelijk ieidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet uit de bedoeling om ze ais stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Woh 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die 
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en - 
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alie openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wii nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstelien, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met nummers: 5, 6, 6a, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 18b, 19, 22, 23, 
27, 28, 30, 32, 49a en 50 zijn opgesteid ten behoeve van intern beraad en 
bevatten persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren betreffende de 
voorgestelde opstelling in onderhandelingen, duiding van de actuaiiteit en 
voorgestelde formuleringen van passages in adviesnota's en/of brieven. Daarnaast 
betreft het externe documenten waarin adviezen en meningen worden gewisseld 
tussen de Staat en externen inzake de aanpak van gerelateerde kwesties in 
andere landen. Ik verstrek daarover geen informatie. Ik acht het niet in het 
belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de standpunten 
van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de pubiieke discussie. Ik zie dan 
ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in 
niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze 
persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover er ook feiteiijke informatie in het
document staat, is die informatie zodanig verweven met de persoonlijke
beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan worden gezien. Ik zal deze 
informatie dan ook niet openbaar maken.

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Mededinging en 
Consumenten
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Wijze van openbaarmaking

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, treft u bij dit besluit 
in kopie aan.

Plaatsing op internet

Het besluit en de openbaar gemaakte stukken worden op www.riiksoverheid.nl 
geplaatst. Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Minister van Economische Zaken, namens deze;

Ons kenmerk
DGETM-MC/ 17121044
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Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef 
vermelde datum.
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Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft cp beleid 
van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering 
ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een 
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingesteide instantie, 
met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen 
ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren 
over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die 
secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de 
toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd sarhengestelde adviescommissie: een instantie, met als 
taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is 
samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het 
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de 
instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie 
van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe 
door hen aangevoerde argumenten;
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de 
Wet milieubeheer;
h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of 
een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de 
publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

Ons kenmerk
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4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 
daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu- 
informatie:
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken 
indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken 
terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;
b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien 
de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging 
rechtvaardigt;
c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
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d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de 
Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 
van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu- 
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu- 
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen:
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.
8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu.

Ons kenmerk
DGETM-MC/ 17121044

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om Informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter dgctm“mcT^712io44 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing.
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11:16

22-06-
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11:14
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22-06-
2017
11:13

22-06-
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E-mail

Factsheet

Presentatie

Factsheet

Persbericht

E-mail

Notitie

E-mail

aI.
dl

V
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c
o
FW: Aanvulling: 
Betreft verzoek 
bestendiging 
predicaat 
Koninklijk ten 
aanzien van 
Koninklijke 
Ahold / 3 
bijlagen (BR- 
A07.FIDS59867 
7)_____
The corporate 
Structure of 
Koninklijke 
Ahold N.V. - As 
per October 4, 
2015
Bedrijfsstructuu 
r voor en na 
beoogde fusie

DG Group 
structure as per 
December 31, 
2015 - Delhaize 
Group
Ahold en
Delhaize
kondigen
fusievoornemen
aan

Vindplaats:
https://www.ah
olddelhaize.com
/media/2151/15 
0624 ahold del 
haize press rel
ease
f

nl final.od

FW:
Overwegingen 
betreffende de 
fusie Ahold 
Delhaize
Predicaat 
Koninklijk van 
Koninklijke 
Ahold, naar 
aanleiding van 
de fusie met 
Delhaize
FW: Ahold / [...]

Dl
c

■3
Y
oO
«CO

Deels
openbaar

Geweigerd

Geweigerd

Geweigerd

Reeds
openbaar

Deels
openbaar

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

Deels
openbaar

Deels
bulten
reikwijdte
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c

sDl
V)
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C

V
Dl CO'3 o 
55
10.2.e

10.2.g

10.2.g

10.2.g

10.2.e

L,
(U

■D
C
lU

<
Min. EZ

De Brauw
Blackstone
Westbroek
N.V.

De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 
N.V.
De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 
N.V.

Mln. EZ

Mln. EZ

10.2.e

10.2.e

Min. EZ

Min. EZ

«Dl
C
ra

c
O
Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ

De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 
N.V.

Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ



■'-J

00

IVÏ
O
h-i.

5.

a.

22-06-
2017
10:42

22-06-
2017
10:42

22-06-
2017
10:42

22-06-
2017
10:42

22-06-
2017
10:42

22-06-
2017
10:42

22-06-
2017
10:42

22-06-
2017
10:42

E-mail

Brief

Persbericht

Persbericht

Brief

Verslag

Verslag

Akte

FW:
Bestendigingsve 
rzoek 
Koninklijke 
Ahold NV Deel I
Bestendiging 
predicaat 
Koninklijke 
Ahold N.V.

Ahold en 
Delhaize 
kondigen 
fusievoornemen 
aan (identiek 
aan nummer 2)

Ahold en 
Delhaize maken 
toekomstig 
executive team 
van beoogd 
fusiebedrijf 
bekend

Vindplaats:
https://www.eu
ronext.com/nl/c
ontent/ahold-
en-delhaize-
maken-
toekomstia-
executive-team-
van-beooad-
fusiebedriif-
bekend

Verzoek 
predicaat voor 
de combinatie 
Koninklijke 
Ahold en 
Delhaize 
bestendigen
Jaarverslag
Koninklijke
Ahold

Vindplaats: 
https://www.ah 
olddelhaize.com 
/media/1134/16 
0303 arl5 fullr 
eport print.pdf

Jaarverslag
Delhaize

Vindplaats:
https://wWw.ah
olddelhaize.com
/media/137.S/20 
15 annualreport 
nl.pdf

Akte van 
statutenwijzigin 
g Koninklijke 
Ahold N.V. deel 
I, II en III

Deels

openbaar

Deels

openbaar

Reeds

openbaar

Reeds

openbaar

Deels

openbaar

Reeds

openbaar

Reeds

openbaar

Geheel

openbaar

11.1

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Min. EZ

De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 
N.V.

De Brauw
Blackstone
Westbroek
N.V.

De Brauw
Blackstone
Westbroek
N.V.

De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 
N.V.

De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 
N.V.

De Brauw
Blackstone
Westbroek
N.V.

De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 
N.V.

Min. EZ

Dienst van het
Koninklijke
Huis

Dienst van het
Koninklijke
Huis

Dienst van het
Koninklijke
Huis

Dienst van het
Koninklijke
Huis

Dienst van het
Koninklijke
Huis

Dienst van het
Koninklijke
Huis

Dienst van het
Koninklijke
Huis
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6. 16-06-
2017
15:18

E-mail FW: Veegbrief 
moties & 
toezeggingen 
ihkv
marktwerking 
en mededinging

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

a. 16-06-
2017
15:18

Nota Verzamelbrief 
moties en 
toezeggingen
AO
Marktwerking & 
Mededinging

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

7. 16-06-
2017
15:18

E-mail FW: Ahoid 
Delhaize

Deels
openbaar

10.2.e Min. EZ Min. EZ

8. 16-06-
2017
15:17

E-mail FW: Veegbrief 
moties & 
toezeggingen 
ihkv
marktwerking 
en mededinging

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

9. 16-06-
2017
15:17

Brief Verzamelbrief 
moties en 
toezeggingen op 
terrein
marktwerking & 
mededinging

Vindplaats:
httDs://www.riik
soverheid.nl/doc
umenten/kamer
stukken/2016/1
0/11/kamerbrief
-over-diverse-
moties-en-
toezeggingen-
OD-het-terrein-
van-
marktwerking-
en-mededinaina

Reeds
openbaar

Tweede
Kamer

Min. EZ

10. 16-06-
2017
11:21

E-mail FW: Stuurgroep 
agro food

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

11. 16-06-
2017
11:20

E-mail FW: Stuurgroep 
Agrofood

Deels
openbaar

10.2.e Min. EZ FNLI / CBL /
LTO

12. 16-06-
2017
11:20

E-mail FW: vraag 
Distrifood

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

13. 16-06-
2017
11:19

E-mail FW: Afspraken 
Stuurgroep 
Agrofood & 
beantwoording 
Kamervragen

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ FNLI/CBL/
LTO

14. 16-06-
2017
11:18

E-mail RE: eerlijke 
handelspraktijk

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

15. 16-06-
2017
11:17

E-mail FW:
terugkoppeling 
bewindspersone 
n staf

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e Min. EZ Min. EZ

16. 16-06-
2017
11:16

E-mail FW: Ahold 
Delhaize

Deels
openbaar

10.2.e Min. EZ Ahold Delhaize
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17. 16-06-

2017
11:14

E-mail FW: Informatie 
nav
kamervragen

Deels
openbaar

10.2.e Ahold
Deihaize

Min. EZ

18. 16-06-
2017
11:14

E-mail FW: Sturgroep 
Oneeriijke 
handelspraktijke 
n Aqrifood?

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Mir. EZ Min. EZ

a. 16-06-
2017
11:14

Brief Beantwoording 
schrifteiijke 
vragen over het 
bericht dat
Ahold na de 
fusie met
Deihaize 
leveranciers met 
terugwerkende 
kracht minder 
gaat betalen

Reeds
openbaar

Min. EZ Tweede Kamer

Vindplaats:
httos://www.riik
soverheid.nl/doc
umenten/kamer
stukken/2016/0
9/19/beantwoor
ding-
kamervraoen-
over-bericht-
dat-ahold-na-
defusie-met-
deihaize-
leveranciers-
met-
teruawerkende-
kracht-minder-
oaat-betalen

b. 16-06-
2017
11:14

Nota Beantwoording 
schriftelijke 
vragen over het 
bericht dat
Ahold na de 
fusie met
Deihaize 
leveranciers met 
terugwerkende 
kracht minder 
gaat betalen

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

19. 16-06-
2017
11:12

E-mail FW: Afspraken 
Stuurgroep 
Agrofood & 
beantwoording 
Kamervragen

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

CBL Min. EZ

20. 16-06-
2017
11:11

E-mail FW; Stuurgroep 
Agrofood

Deels
openbaar

10.2.e FNLI Min. EZ / CBL/ 
LTO

21. 30-06-
2017
11:26

E-mail Def. Programma 
31 maart

Deels
openbaar

10.2.e Ahold
Deihaize

Min. EZ

a. 30-06-
2017
11:26

Programma Bedrijfsbezoek 
ministerie van 
Economisch 
Zaken, Directie 
Mededinging en 
Consumenten 
aan Albert Fleijn 
op vrijdag 31 
maart in
Zaandam

Deels
openbaar

10.2.e Ahold
Deihaize

Min. EZ
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22. 21-02-
2017
10:34

E-mail RE: Stuurgroep 
OHP / agro

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

23. 08-12-
2016

Nota Overleg 
Initiatiefnota 
Geurts: "een 
eerlijke 
boterham"

Deels
openbaar

11.1

10.2.e

Min. EZ Min.EZ

24. 08-12-
2016
15:43

E-mail RE:
Besluitenlijst 
stuurgroep 30 
november jl. en 
woordvoeringslij 
stje

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e • Min. EZ CBL/ FNLI/
LTO/ Min. EZ

a. 08-12-
2016
15:43

Verslag Besluitenlijst
stuurgroep
eerlijke
handeispraktijke 
n agrofood

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e Min. EZ CBL/ FNLI/
LTO/ Min. EZ

25. 08-12-
2016
10:09

E-mail https://fd.nl/on
dernemen/1178
775/ahold-
delhaize-in-
2019-zijn-alle-
voordelen-van-
fusie-merkbaar

Deels
openbaar

10.2.e Min. EZ . Min. EZ

26. 06-12-
2016
19:06

E-mall RE:
besluitenlijst 
stuurgroep 30 
november jl. en 
woordvoeringslij 
stje

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e Min. EZ CBL

27. 06-12-
2016
13:35

E-mall Re:
besluitenlijst
stuurgroep
agrofood

Geweigerd

Deels
buiten
reikwijdte

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

28. 04-12-
2016
20:49

E-mall Re: komende 
week

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

29. 30-11-
2016
16:53

E-mail^ RE: Kamerbrief 
+ nota

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e Min. EZ Min. EZ (Top)

30. 29-11-
2016
16:17

E-mail Geannoteerde 
agenda 
stuurgroep 
agrofood 30 
november 2016

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

11.1

10.2.e

Min. EZ Min. EZ

31. 24-11-
2016
9:42

E-mail Agenda en 
stukken 
stuurgroep 
Agrofood op 
woensdag 30 
november

Deels
openbaar

10.2.e Min. EZ CBL/ LTO/ Min. 
EZ
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a.

b.

32.

24-11-
2016
9:42

24-11-
2016
9:42

33.

a.

b.

34.

a.

35.

23-11-
2016
13:52

31-10-
2016
13:13

31-10-
2016
13:13

31-10-
2016
13:13

Kamerstuk

Agenda

E-mail

E-mail

Brief

Brief

23-09-
2016
15:53

23-09-
2016
15:53

14-09-
2016

E-mail

Brief

Agenda

Marktwerking, 
deregulering en 
wetgevingskwali 
teit

Vindplaats:
https://zoek.offi
cielebekendmaki
naen.nl/kst-
24036-412-
nl.html

Reeds
openbaar

Stuurgroep
eerlijke
handelspraktijke
n
agrofoodsector
RE: Stuurgroep 
Agrofood

reactie FNU op 
Kamerbrief 
minister Kamp 
d.d. 10 oktober 
2016
Uw reactie op 
de Gesthuizen 
over
klachtenloket bij 
ACM
Diverse moties 
en toezeggingen 
op het terrein 
van
marktwerking 
en mededinging

Vindplaats: 
https://www.ri1k 
soverheid. nl/doc
umenten/kamer 
stukken/2016/1 
0/11/ka merbrief
-over-diverse-
moties-en-
toezeooinoen-
OD-het-terrein-
van-
marktwerkino-
en-mededinoina

Brief m.b.t. 
Klacht 
Stuurgroep 
Eerlijke
Handelspraktijk
en

Deels
openbaar

Geweigerd

Deels
openbaar

Deels
openbaar

Reeds
openbaar

Deels
openbaar

Klacht
Stuurgroep
Eerlijke
Handelspraktijk

Stuurgroep
gedragscode
eerlijke
handelspraktijke
n
agrofoodsector

Deels
openbaar

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ

FNLI

FNLI

Min. EZ

FNLI

10.2. g

10.2. e

lO.l.c

FNLI

Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ

CBL / LTO/ 
Min. EZ

Min. EZ

Tweede Kamer

Min. EZ

AholdDelhaize

Min. EZ
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36. 13-09-

2016
14:37

E-mail FW: Brief FNLI Deels
openbaar

10.2.e Min. EZ Min. EZ

a. 13-09-
2016
14:37

Brief Zonder
onderwerp

Deels
openbaar

10.2.e Ahold
Delhaize

FNLI

37. 08-09-
2016

Agenda Stuurgroep 
eerlijke ■ 
handelspraktijke 
n
a qrofood sector

Deels
openbaar

10.1. c

10.2. e

Min. EZ Min. EZ

38. 08-09-
2016
15:36

E-mail FW: Herinnering 
beantwoording 
Kamervragen 
over "Het 
bericht dat
Ahold na de 
fusie met
Delhaize 
leveranciers met 
terugwerkende 
kracht minder 
gaat betalen"

Deels
openbaar

10.2.e Min. EZ Min. EZ

39. 26-08-
2016
9:36

E-mail FW: Ahold 
Delhaize

Deels
openbaar

10.2.e Min, EZ Min. EZ

a. 26-08-
2016
9:36

Brief Zonder
onderwerp

Deels
openbaar

10.2.e Albert
Heijn
(Aholdj

Leveranciers

40. 23-08-
2016
12:39

E-mail ahold delhaize
In ACM overleg

Deels
openbaar

10.1. c

10.2. e

Min. EZ Min. EZ

41. 16-08-
2016
15:57

E-mail RE: Bericht over 
Ahold Delhaize

Deels
openbaar

10.2.e FNLl Min. EZ

42. 01-07-
2016

Brief + 
bijlage

Oneerlijke
Handelspraktijk
en
agrifoodketen -
Onderzoek
oneerlijke
handelspraktijke
n in de
Nederlandse
levensmiddelen

Geweigerd 10.1. c

10.2. e

FNLI Min. EZ

43. 06-04-
2016

Brief Evaluatie van de 
pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijke
n

Vindplaats:
httDs://www.riik
soverheid.nl/doc
umenten/kamer
stukken/2016/0
4/06/kamerbrief
-over-evaluatie-

Reeds
Openbaar

Min. EZ Tweede Kamer

oilots-
oedraoscode-
eerliike-
handelsoraktiike
n
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a.

b.

06-04-
2016

06-04-
2016

44.

45.

48.

a.

18-02-
2016

16-02-
2016
9:25

28-01-
2016
20-11-
2015

13-11-
2015

13-11-
2015

Rapport

Rapport

Nota

E-mail

Nota

Brief

Notitie

Notitie

Gedragscode
eerlijke
handelspraktijke

Vindplaats: 
httDs://2oek.offi 
cielebekendmaki 
naen.nl/blQ- 
720460.odf

REPORT FROM 
THE
COMMISSION 
TO THE 
EUROPEAN 
PARLIAMENT 
AND THE 
COUNCIL

on unfair 
business-to- 
business trading 
practices in the 
food supply 
chain

Vindplaats:
htto://eur-
lex.eurooa.eu/le
qal-
content/EN/TXT
/?uri^COM%3A
2016%3A32%3
AFIN
Bestendiging 
predicaat 
Koninklijk ten 
aanzien van 
Koninklijke 
Ahold N.V.
RE: advies 
betreffende 
bestendiging 
predicaat 
Koninklijk ten 
aanzien van 
Koninklijke 
Ahold N.V.
Bestendiging 
predicaat Ahold
Bestendiging 
predicaat 
Koninklijke 
Ahold N.V.
Bezoek SG 
(bijlage 2 
geheel buiten 
reikwijdte)

Reeds
openbaar

Reeds
openbaar

Deels
openbaar

Deels
openbaar

Deels
openbaar
Deels
openbaar

Deels
openbaar

Achtergrond
informatie
agendapunten

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e

10.2.e

Min. EZ Tweede Kamer

Min. EZ

Min. EZ

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.1. c

10.2. e

Dienst van 
het
Koninklijke
Huis

Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ

Tweede Kamer

Min. EZ

Min. EZ

Min. EZ

Paleis
Noordeinde

Min. EZ

Kin. EZ
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b. 13-11-
2015

Rapport Stap voor stap 
een duurzamer 
assortiment

Reeds
openbaar

Min. EZ Min. EZ

Vindplaats: 
httDs://cmatcon 
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