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PRO FORMA BEZWAARSCHRIFT
Geacht College,
Namens mijn cliënte Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland ("StOPnl"), gevestigd in
het 'Gebouw Oostenburg' aan de Oostenburgervoorstraat 94-96, 1018 MR te Amsterdam, wend
ik mij tot u met het volgende.
StOPnl maakt hierbij tijdig bezwaar tegen het aanwijzingsbesluit van uw College d.d. 30 maart
2017 (het "Aanwijzingsbesluit"). Het Aanwijzingsbesluit is als bijlage 1 bijgevoegd. Met het
Aanwijzingsbesluit wijst uw College StOPnl aan om de tarieven, de tariefgrondslagen,
kortingsregelingen en licentievoorwaarden openbaar te maken, alsmede de wijze waarop wel of
geen vrijwaring wordt gegeven voor claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden. StOPnl
stelt zich op het standpunt dat zij -in het kader van de heroverweging op haar bezwaar- niet aan
voornoemde transparantieverplichtingen behoeft te voldoen.
StOPnl verzoekt u een nadere termijn te verlenen binnen welke zij de gronden van het bezwaar,
zoals bedoeld in artikel 6:5 lid 1 sub d Algemene wet bestuursrecht, zal aanvoeren. StOPnl
verzoekt uw College een termijn hiervoor te verlenen van tenminste zes weken.
Voorts verzoekt StOPnl uw College om de werking van het Aanwijzingsbesluit vrijwillig te
schorsen totdat er op het bezwaar van StOPnl en een eventueel daaropvolgende (hoger) beroep
is beslist. Mocht uw College niet vrijwillig tot schorsing van het Aanwijzingsbesluit overgaan, dan
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zal StOPnl bij de bevoegde bestuursrechter bij wege van een voorlopige voorziening verzoeken
om schorsing van het Aanwijzingsbesluit.
Ik ontvang graag een bevestiging van ontvangst van dit bezwaarschrift, alsmede uw reactie op
bovenstaande twee verzoeken van StOPnl.
Met vriendelijke groet,
Le Poole Bekema

Bas Le Poole
Advocaat
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