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Geachte heer Visscher,
Naar aanleiding van uw brief d.d, 23 juni 2014 met
waarin wordt
medegedeeld dat een verzoek om informatie op grond van de Wob bij de Politie is neergelegd,
bet icht ik als volgt.
Onderwerp van dit verzoek zijn een twaalftal declaraties afkomstig van verschillende aan
N.V. gelieerde entiteiten (hierna gezameniijk en ieder afzonderlijk KPMG) en drie
verlengingen van overeenkomsten. Naar het oordeel van KPMG zijn op (delen van) deze
uitzonderingsgronden genoemd in artikel
van de Wob van toepassing. Hierna
wordt die
nader toegelicht.
De

van de persoonliike levenssfeer

Op grond van artikel
tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, blijft verstrekking van
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niel opweegt tegen het belang dat de
persoonlijke levenssfeer van bij de openbaarmaking betrokken personen wordt geë e rbiedigd. In
de documenten zijn namen, handtekeningen en initialen vermeld van personen werkzaam bij o f
voor KPMG. In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze personen
verzoek ik u genoemde (persoons)gegevens in alie documenten onleesbaar te maken. Het belang
van openbaarheid weegt daar niet
De gegevens waarvan KPMG verzoekt deze niet openbaar te maken in verband met de
persoonlijke levenssfeer zijn in bijgaande bijlagen met geel gearceerd.
KPMG
Ingevolge art.
eerste lid, aanhef en onder c Wob blijft het verstrekken van infoimatie
ingevolge deze wet achterwege voor zover het bedrijfsvertrouwelijke gegevens betreft. Onder
het bereik van dit artikel valt informatie met betrekking tot de bedrijfsvoering van KPMG en in
het bijzonder concurrentiegevoelige gegevens.
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Als Concurrentiegevoelige gegevens moeten worden aangemerkt de uurtarieven van KPMG,
Concurrenten van KPMG
die informatie gebruiken
hun concurrentiepositie te
verbeteren, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwe aanbesteding voor de Politie, De
uurtarieven zijn met roze in de bijlagen aangegeven.
Ook combinaties van gegevens op grond waarvan de uurtarieven van KPMG kunnen worden
herleid zijn uiteraard concurrentiegevoelig. Het uurtarief kan eenvoudig worden achterhaald
door de totaalbedragen te delen door het aantal gewerkte uren. Door het aantal gewerkte uren
niet openbaar te maken is het niet meer mogelijk het uurtarief te achterhalen. De gewerkte uren
zijn in
documenten met oranje aangegeven.
Voor combinaties van gegevens op grond
de gemiddelde dagtarieven kunnen worden
achterhaald geldt eveneens dat
concurrentiegevoelige informatie betreft. Dagtarieven
kunnen worden herleid door de
te delen door het
door de betrokken werknemers. Een voorbeeld ter

het aantal werkdagen kan worden herleid wat het gemiddeld dagtarief is zijn blauw gearceerd.
declaraties waarin
aantal werkdagen niet is opgenomen zijn de totaalbedragen niet
gearceerd omdat
het gemiddelde daglarief niet kan worden afgeleid.
Afhankelijk van de
wordt
KPMG een specifieke mix van personen werkzaam bij
en voor KPMG ingezet, varië r end in functieniveau. Uit deze informatie over de gekozen mix
van junior en senior personeel voor een specifieke opdracht kunnen wetenswaardigheden
worden afgeleid of gelezen met
tot de bedrijfsvoering van KPMG. Dit inzicht in de
aanpak door KPMG kunnen concurrenten gebmiken op een wijze die hun
ten goede komt. Uit de combinatie van personen en uurtarieven (al dan niet afgeleid uit andere
gegevens) kan de mix van personeel worden afgeleid; deze gegevens zijn met geel, roze en
oranje gearceerd.
KPMG verzoekt om genoemde redenen de geel, roze, oranje en blauw gearceerde gegevens niet
openbaar te maken,
Onevenredige bevoordeling of benadeling
Indien en voor zover openbaarmaking van de (persoons)gegevens, uurtarieven, de gewerkte
uren en (een deel van) de totaalbedragen niet reeds op grond van art.
lid 1 aanhef en onder c,
van de Wob, achterwege blijft, geldt het volgende. Op grond van artikel
tweede lid, aanlief
en onder g, Van de Wob,
verstrekking van
achterwege voor zover het belang
daarvan
opweegt tegen
beiang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling o f
benadeling.
KPMG is van oordeel dat door openbaarmaking van de uurtarieven en combinaties van
gegevens op grond waarvan de uurtarieven en/of gemiddelde dagtarieven kunnen
herleid KPMG in haar concurrentiepositie onevenredig wordt benadeeld en derden worden
bevoordeeld. Ook de gegevens waaruit de mix van personeel voor opdrachten kan worden
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gelezen leidt tot
benadeling van KPMG ten opzichte van concurrenten.
Concurrenten kunnen met de Informatie over uur- en/of dagtarieven en bedrijfsaanpak waar het
betreft de
van personeel hun gedrag en aanbiedingen afstemmen op de tarieven en aanpak
die KPMG hanteert. Het belang van openbaarheid weegt daar niet tegenop.
KPMG verzoekt derhalve eveneens op deze
gegevens niet openbaar te maken.

de geel, roze, oranje en blauw gearceerde

merk ik nog op dat
is uitgegaan dat de Wob-coö r dinatiedesk
beoordeelt welke documenten onder de reikwijdte van het Wob verzoek vallen. Door
is
dan ook alleen gekeken naar de documenten die door de
zijn toegezonden.
Vriendeiijk verzoek ik u alvorens het besluit aan
kenbaar te maken KPMG te
informeren welke delen van de documenten
en welke delen niet openbaar worden gemaakt.
Hoogachtend.

General Counsel

Bijlagen:
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