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Onderwerp

t

Besluit CvTA tav Wob veaoek AMp cs.

Geachtef
op 22 december ZOrT

hebbenffi

en

met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: wob) om informatie verzocht over, samengevat, de
toestemmingen die het college in de periode 15 juli 2003 tot en met heden

-

heeft verleend op verzoeken van Sena tot wijziging in het
repartitiereglement, alsmede de tarieven en de algemene voorwaarden
die
zij hanteert.

u bent erover geïnformeerd dat er derde belanghebbenden zijn bij de
openbaarmaking van het document en dat deze ín de gelegenheid zijn
gesteld hierover hun zienswijze te geven. Deze zienswijzen
zijn door het

college meegenomen in zijn overwegingen tot het onderhavige besluít.
Beslult
Mede op basis van deze zienswijzen heeft het coilege besroten de
betreffende rapporten deefs openbaar te maken. Voor de motivering verwijs
ik naar de overwegingen van dit besluit.
Ovenregingen

7.

Bedrijfs- en fobricagegegevens/ artikel 10 tid 1 onder c Wob

7

c

Col

lege va n Toezicht collectieve beh ee rsorga n isaties

Auteurs- en naburige rechten

of
onder alle zwartgelakte informatie waarbij verwezen wordt naar bedragen
of
naar getallen en aantallen, bijvoorbeeld voorafgegaan door het euroteken
de
begeleid met termen als bedragen, kosten, of welke gevolgd wordt door
,betaalbaar', staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk

term

en geprivilegieerd aan ons medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen
wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de technische

kring
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten en/of de
van afnemers en leveranciers, Het betreft onder andere informatíe over
leveranciers en informatie over de dienstverlening van deze leveranciers'

openbaarmaking hiervan is schadelijk voor sena en voor betreffende
leveranciers. wij kunnen deze informat¡e dan ook niet openbaar maken.

2.

De eerbiediging von

de persoonlijke levenssfeer/ artikel 10 lid 2 onder e

wob en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
natuurtiike personen/ortiket 70lid 2 onder g Wob'
is van
ln de betreffende documenten staan persoonsgegevens. Het College
oordeel dat t.a.v, deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer

wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van
uit deze
openbaarheid, Daarom hebben wíjde persoonsgegevens verwijderd
documenten. Het openbaar maken van betrokken informatie zou bovendien
van
onevenredig nadelig kunnen zijn voor betreffende personen. wij zíjn
oordeel dat het algemene belang van openbaarmaking in dit geval niet
tegen de belangen genoemd in artikel 10 lid 2 onder e en g Wob'
opweegt

naar
Deze overweging betreft de zwartgelakte stukken met verwijzingen

natuurlij ke personen, bijvoorbeeld voorafgegaa n door ee n
functieomschrijving of met gebruikmaking van afkortingen of terminologie
als 't.a.v.', 'Geachte' of 'ondergetekende''

3.

Hetvoorkomen van onevenredige bevoordeling of benodeling von
rechtspersonen/artikel 70 lid 2 onder g Wob'

van
Tevens worden in de betreffende documenten verschillende namen

rechtspersonen genoemd. Het College is van mening dat het openbaar
maken van betrokken informatie over deze rechtspersonen onevenredig
van
nadelig zou kunnen zijn voor betreffende rechtspersonen. wij zijn

niet
oordeel dat het algemene belang van openbaarmaking in dit geval
g
opweegt tegen de belangen genoemd in artikel 10 l¡d 2 onder Wob'
Het betreft hier informatie over rechtspersonen, welke onder andere
als
herkenbaar is doordat de naam hiervan wordt voorafgegaan door termen

'de'.
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Uittestelde openbaarmaklng (art 6,5e lid, Wob|
Aangezien naar verwachting belanghebbenden bezwaar hebben tegen de
openbaarmaking van het betreffende rapport vindt de feitelijke
openbaarmaking hiervan niet eerder plaats dan twee weken na dagtekening
van deze beschikking, conform artikel 6 lid 5 wob. op deze wijze wordt aan
deze belanghebbenden de mogelijkheid geboden om te proberen de
openbaarmaking tegen te houden. Dit kan door het indienen van een
bezwaarschrift bíj het college en door daarnaast bij de rechtbank te
verzoeken om een voorlopige voorziening. lndien een verzoek om een
voorlopige voorziening is gedaan, wordt de uitspraak van de
voorzieningenrechter afgewacht, voo rdat tot daadwerkel ijke
openbaarmaking wordt overgegaan.
Bezwaar

ïegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan het college
van Toezicht
Auteursrechten t.a.v. mr. S. Bakker.
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 bezwaa rsch rift indienen.
Een belanghebbende die openbaarmaking van ínformatie wilvoorkomen,
kan
binnen twee weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, een
bezwaarschrift indienen en de voorzieningenrechter vragen het besluit tot

openbaarmaking voor de duur van de procedure te schorsen,
Erop vertrouwende u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA
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