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Datum publicatie: 10-11-2010

Rechtsgebied: Bestuursrecht overig

Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Bij besluit van 16 november 2007 heeft het college het verzoek van ECS om de 
namen van de personen en rechtspersonen genoemd in het besluit van 5 
november 2007, met kenmerk OPTA/IPB/2007/202311 (hierna: het boetebesluit), 
niet openbaar te maken, gedeeltelijk afgewezen. Tevens heeft het college besloten 
tot publicatie van het boetebesluit met weglating van bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens en persoonsgegevens.

Uitspraak

201002051/1/H3.  
Datum uitspraak: 10 november 2010  
 
AFDELING  
BESTUURSRECHTSPRAAK  
 
Uitspraak op het hoger beroep van:  
 
het college van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit,  
appellant,  
 
tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 19 januari 2010 in zaak nr. 08/1005 in het 
geding tussen:  
 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.C.S. International B.V., gevestigd te 
Ubach over Worms, gemeente Landgraaf, en anderen (hierna tezamen en in enkelvoud: ECS)  
 
en  
 
het college.  
 
1. Procesverloop  
 
Bij besluit van 16 november 2007 heeft het college het verzoek van ECS om de namen van de 
personen en rechtspersonen genoemd in het besluit van 5 november 2007, met kenmerk 
OPTA/IPB/2007/202311 (hierna: het boetebesluit), niet openbaar te maken, gedeeltelijk afgewezen. 
Tevens heeft het college besloten tot publicatie van het boetebesluit met weglating van 
bedrijfsvertrouwelijke gegevens en persoonsgegevens.  
 
Bij besluit van 4 februari 2008 heeft het college het door ECS daartegen gemaakte bezwaar 
ongegrond verklaard.  
 
Bij uitspraak van 19 januari 2010, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door ECS 
daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 4 februari 2008 vernietigd en bepaald 
dat het college een nieuw besluit op bezwaar neemt met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is 
overwogen. Deze uitspraak is aangehecht.  
 
Tegen deze uitspraak heeft het college bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 februari 2010, 
hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 29 maart 2010.  
 
ECS heeft nadere stukken ingediend.  
 
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 september 2010, waar het college, 
vertegenwoordigd door mr. E.J. Daalder en mr. L.H. La Roi, onderscheidenlijk advocaat te Den Haag 
en werkzaam bij het college, en ECS, vertegenwoordigd door [directeur/bestuurder] van ECS, en 
bijgestaan door mr. H.J.W. Lambers, advocaat te Amsterdam, zijn verschenen.  
 
2. Overwegingen  
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