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Onderwerp

Besluit CvTA ten aanrien van Wob verzoek Bermusico

Geachte

heerJ

Bijbriefvan14februari2019heeftU,namensuwcliëntf
(hierna: wob) om informatie verzocht. Het verzoek betreft: 'alle documenten
d¡e betrekking hebben op contact in de joren 2007 t/m heden met
Bumo/stemro don wel met ondere port¡jen ter zake het muziekwerk 'Lolly' in

-meteenberoepopdeWetopenbaarheidvanbestuur
relotie tot het gebruik van dit werk

in tetevisie-u¡tzendingen op de zenders

van RTL en ter zoke een in uw opdracht uitgevoerd noder onderzoek
Bumo/stemro door de onderzoekscommissie, bestoande uit de heren Drs.
L.J.E. Smits en Prof. mr. dr. J.W. Winter, gedoteerd ougustus 200g, woarin op
paginø 49 melding gemaokt wordt von dit specifieke werk c.q. gebruik.'
Naar aanleiding van een zinsnede uit uw Wob verzoek, te weten het

onderdeel: 'dan wel met andere partijen', heeft een medewerker van onze
staf, de heer Bakker, contact met u opgenomen en u gevraagd naar welke
partíjen in dit onderdeel wordt verwezen. Hierop gaf u aan dat Bermusico
hiermee verwijst naar partijen waarmee het college contact heeft gehad naar
aanleiding van het rapport dat door de Onderzoekscommissie Nader
onderzoek Buma/stemra (hierna: de onderzoekscommissie) is uitgevoerd.
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Op 28 februari 2019 hebben wij per e-mail de ontvangst van uw Wob verzoek
bevestígd. Bij besluit van 12 maart 2019 is de beslistermijn verdaagd met vier
weken.

Besluit
Wij hebben besloten uw verzoek af te wijzen aangezien na onderzoek is
gebleken dat er geen documenten onder het College berusten met de door

u

gevraagde informatie.
Overwegingen
I

nste lli n g e n we rkwìjze

o n de

rzoe ksc omm issie

De Onderzoekscommissie is ingesteld met het lnstell¡ngsbesluit

Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma Stemra van 4 april 2018
(hierna: het lnstellingsbesluit). Het lnstellingsbesluit is openbaar gemaakt op
de website van het CvTA.
Uit artikel 1.2 van dit besluit volgt onder andere dat de
Onderzoekscommissie onafhankelijk is in haar taak om nader onderzoek te
verrichten naar het functioneren van Buma Stemra. Ten aanzien van de

opdracht en archiefbescheiden is in artikel 9,1, eerste lid van het
lnstellingsbesluit voorgeschreven dat alle informatíe van de
Onderzoekscommissie bij haar blijft berusten, met uitzondering van de
opdracht van het onderzoek en het eindrapport.
Ter uitvoering van voornoemd artikellid van het lnstellingsbesluit zijn de
stukken van de onderzoekscommissie gedeponeerd bij een notaris. Het

betreft een digitaal archief dat door de notar¡s drie jaar zal worden bewaard.
Het secretariaat van het CvTA heeft de Onderzoekscommissie ondersteund
bij het deponeren van het digitale archief, waardoor dit enige tijd feitelijk
aanwezig is geweest ten kantore van het CvTA. De stukken berusten gelet op
het voorgaande evenwel niet onder het College.
lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

@rA
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Bezwaar
Tegen dit besluit kon binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk

bezwaor worden gemaakt door indiening von een bezwoarschrift
bij het College van Toezicht Auteursrechten. Het bezwøarschrift

wordt ondertekend en bevotten minste:

a)

de noom en het adres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving van het bestuit waortegen het

bezwoar is gericht;

d)

de gronden van het bezwaar.

