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Besluit op het informatieverzoek van NpO ven 29 januari 2019

Geachte

ln het pro forma bezwaarschrift d.d. 29 januari 2019 heeft u namens Npo,
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), gevraagd om
openbaarmaking van diverse documenten die betrekking hebben op de
bezwaarprocedure van NPO tegen het besluít van het College van
20 december 2018 (Aanwijzingsbesluit), of aan die procedure gerelateerd
zijn. Het Wob-verzoek kent vijf hoofdonderdelen (A t/m E) en is
volledigheídshalve opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Bij bríef van 4 februari 2019 is de ontvangst van dit informatieverzoek
bevestigd.

Bij brief van 21 februari 2019 is, voor zover hier van belang, de termijn
waarbinnen op het wob-verzoek dient te worden beslist verdaagd met vier
weken en is een verduidelijkende vraag gesteld overonderdeel E van het
Wob-verzoek.

Bíj brief van 26 maart 2019 heeft het College, onder verwijzing naar
jurisprudentie met betrekking tot de verhoudíng van de wob tot processuele
openbaarheid en de verstrekking van stukken op grond van artikel 7:4,
tweede lid Awb, verzocht mee te delen of Npo het wob-verzoek handhaaft.

Bij brief van 2 april 2019 heeft u namens Npo bevestígd dat het wob-verzoek
wordt gehandhaafd, met uitzondering van stukken die zijn ontvangen op
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grond van artikel 7:4, tweede lid Awb. Tevens heeft NPO het College in

gebreke gesteld wegens overschrijding van de beslistermijn'

Besluit

Het College heeft besloten het verzoek af te wijzen omdat dit geen

betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid'

Overwegingen

Het college ziet, gelet op het wob-verzoek en de brief van 2 april 2019, niet

in dat het belang van NPO bij de gevraagde informatie redelijkerwijs is

gelegen in een andere kwestie dan het aanvechten van het

aanwijzingsbesluit. De daartoe benodigde inzage in op de onderhavige

bezwaarprocedure betrekkìng hebbende stukken is geregeld in artikel 7:4,

tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)'

tn uw brief van 2 april 2019 wordt gesteld dat NPo naast het belang bij

kennisname van deze documenten in het kadervan de procedure tegen het

Aanwijzingsbesluit, ook andere belangen heeft bij deze stukken. De in de

brief van het college van 26 maart 2019 aangehaalde jurisprudentie wordt -
kort gezegd - niet relevant geacht voor de beoordeling van het

informatieverzoek.

Het College stelt vast dat in de brief van 2 april 2019 niet is toegelicht welke

andere belangen van NPO met openbaarmaking van de gevraagde

documenten zouden zijn gediend. Evenmin wordt inzichtelijk gemaakt op

welke bestuurlijke aangelegenheid de gevraagde documenten betrekking

hebben.

Uit arrikel 3 lid 2 Wob en de in de brief van 26 maart 20L9 aangehaalde

uitspraak van 16 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2180) volgt dat voor een

geslaagdberoepopdeWobisvereistdateenbestuurlijkeaangelegenheid

wordt benoemd. Het verzoek van NPO voldoet niet aan deze eis'

uit de Afdelingsuitspraak van L9 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4185)

volgt verder dat de mogelijkheid tot het indienen van een wob-verzoek over

srukken die betrekking hebben op een besluit niet is bedoeld voor het

verkrijgen van informatie over een besluit binnen het kader van een

daartegen ingestelde procedure. Een dergelijk verzoek strekt niet ter

bevordering van een goede en democratische bestuursvoering. ook om die

reden dient het Wob-verzoek te worden afgewezen'
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Ten overvloede

Voor wat betreft onderdeel E van uw verzoek wijst het College erop dat de
gevraagde licentieovereenkomsten niet onder het College berusten.

Hoogachtend,

drs. A,J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwaor
worden gemaakt door indiening van een bezwaorschrift bij het college von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevøtten
minste:

a) de naom en het adres von de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving von het besluit waartegen het bezwoor is gericht;

d) de gronden von het bezwoar.

Eezwdar
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BEZWAAILSCIilUF-I EX ARTIKELT:l AtVIt TEVENS
VI'RZOEK EX ARTIKEL3 LTD I 1VOB

Gesoht Collegc,

Bc!ry.ß;*P-r¿*{ilu¡u-@snr teeff [w beslu¡r vüt_40 -20_t8..(tjw
ke n rnqk: 20 l-$låüIeÐ.ysrdps,k'a.r¡_sts

Bii e-mail van20 december 20lB hccft u aan-¡-van do stichting ter
lixploitatic vun Naburige rechten ("scna") ccn afschrift toegezonden van uw
bcsluit van dcz.clfde datum mct bovenvermeld kenmerk ("Âanrvflzingsbcslultn).
h het Aanwijzingsbesluit heoft u aan scna ecn aanwijzing gegevên op gronrl vnn
nrtikcl 6, tweede lid vnn dc Wct toczicht eu geschillonbeslechting collecticve
beheersoryanísatics auteuru- en naburigo rechten ("wtcbou), Dezc aanwijzing
verplicht sena tot, ondor andere, opcubaanlaking vnn de (ussen sona cn de
stichting Nederlandsc l'ubliokc omroep (uMlo") gcslotcn liccnticovereenkornst.
I)it c-m¡ilbcricht met bijlnge heeft u ',CC', gozonden aan de NpO.

Âls gemachtigde van de NPo maak ík hierbij bezwaar tégon her
Aanwijz.ingsbqsluit. Dc NPo is belanghebbonde bij dir bcsluit zoals urv collcge
op p. 6 va:r het besluit terecht ovçrwcogt, Dc Npo ís van oordccl dat het
Aanwijzingsbesluit nict in stand kan blijven. Npo zql dc grondcn van dit bezwaal

Dczc comnutticatlc is vcrtfourryçlük, knn z.ijn ondcrwçrpcn au ctn bcrocrpsgchcinr en rnug nlct rvordclr
gcbrulkl, geopcnbaard. vcrvcclvotldigd, gcdistribuccrd ofbcholdcn do¡¡r cc¡ ardir rlan rle bcooldc orr¡vangicr.
Álle juridisclrc rclaties zijn oldcrwnrpcn aon de tlgÇmcnc voo¡w¡n¡dm vur NuuloDulilh N.V. þjc
wrw.naulqdu¡llhcotn/tcrns). l)cto vootnsatden bcvrttcn seÍ nru.rprakcliJlheirßbcpøking, z.ijn gcdcponcrrrl
blj d¡ rcchtbank in Roltc¡drm q wutdcr ûp vcr¿ô6k kostdloo! tocgcrondcn, Ncdc¡a¡i¡l¡ rcehl liv"ìr ocpassing
ar goschlllcn wodcn ondcrlvorpcn n¡n do c¡tclusicvc bcvocgdhcid vur dc rcchlbnnk in Ârnrtcldün. N¡utaDutilh
N,V.; $tutotúù gcvc¡t¡gd tc Roftcßlarn: harrdclrrcgistcr nr. 24l3E32j. Voor inlbrûlatic in¡¡ùc dc vcrwerki¡g vrfl
uw pçrsooßsgogcvcns zic orrzo privacy policy: rvwrv.n¡ut¡dutilh.corn/prlvacy,
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op een lnter momcnt nanvullon. NPO verr,oekt u ltaar bèzwaar gcgrond te

verklsrcn, het besluit tê herrocpcn en de kosten vun bezwn8r op voot vntl artikcl

?: l5 van de Algctncnc wct bestutlrsrechl ("Awb") to vergocden'

Dc Npo verzt¡ckt voorll orìl openbaarmaking van divcrse documentcn dic op

dcze proccdure bctrekkirrg hohben of daarasn zijn 8,crçlst€erd krachtens de Wct

opcnbnarhei<l van bcsnrur ("\{ob"), op I oktober 20 I ?, tcr voorbereiding op hanr

zienrru¡z-*, cn in hsar zienswijzo op 6 decernber 2018 hesfl de NPo urv college

rcsds oln toozending von ullc op de zauk bctrckkiltg trebbe[de stukken vcrzooht'

Dat verzoek is door uw cotloge gcwcigerd. [Iet vorzock otn opentraarntnking op

grond van de wob ziet op dcze stukken. nraur lreeft een brcder bereik, zo¡ls

hicma zal worden toegcliclrt.

Name¡rs de NPO vcrzoek ik ¡r om openbanrmaking door toczending van:

A. alle documc¡tten, waatunder bcgrepen correspondentte - ruwel langs

fysieke als langs qlcktronische wcg (bijvoorbeçld c'mails' WhatsApp-

berichtcn on sMS-berichtcn) - rnet betrekki¡r8 tot de in opdracht van het

CvTA door pro[' mr. P,l]. l-lugcnholtz opgeslolcle opinie van l9

septcmbcr ?018 over de vruag wclke door collectievc behcersorganisatics

(,'clìo,s") gchanteerde licontioovcrecnkomsten cll lari€v€n voorwerp

zijn van de in de wtcbo neergelegde transparantieverplichtingen (arr. 2p

lirl l sub c Wtcbo) (''opinle,'), waamnder begrcpcn, maar l¡iet beperkt

toÎ,

il

cle ondcrliggclrde overcenkolnsl van opdracltt fttssetr hct

Cv'[¡\ en prof. mr P.B. Hugenholte;

allo cc¡'due versies vnn dc Opinie; cn

alle conespondcntic tussett het Cv'IA crt prof' rnr' P'll'

Hugenhollz met betrekking tot de opdl'aolrt en/of de

Opinie;

verslagon vnn vergaderingen valr het Cv'l'A waarin de

opinie en de daartoc vorsùrckte opdrncht aan de orde r'ijn

geweest;

lll

alle dosumenten, waoronder begepen corrcsponclentie - z'owol langs

ssicke als langs olektronische wog (bijvoofbeeld e-ntails, wlratsApp-

berichtcn on SMS-beriuhten)' die verband houdcrl lnst:

het handhavíngsverr¡ek vâll de Vercnigittg vtt¡l

Commerciölo Rattio ("VCR") dat hcl CvlA ontving op 3

riuguslus 20 l?, waatnndcr bcgrepeu' maal' niet boporkt
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tot, het handhavingsverzoek, de ¡eactie vun Senn en alle
evsntuolc anderc reacties, lret verslag van de hoorzitting,
hct besluit op het verzoek;

Itet ndviw nan Son¡ van 27 oktober 2017, waarondcr
bcgrcpcn, maar nict beporkt tot, do reacties dic het CvTA
voor totstsndkoming van lret advies hecfì ontvnngcn en

de corrcspondentic drurrovcr, hct bezrvner togen hct
advies en hct verslag van dç hoorzitting, ecn cvéntueel
berocp tcgen het bcsluit;

hct aanwijzingsbcsluit aan Sena vnn I oktober 2018,

wa¡rondcr begropon, m¿ar niet bepcrkt tot zionswijzen
dic hct CvTA voorafgaand aan dif bcsluit ontving,
l¡ezwaarschriftcn, vcrslag vûn een evcutuole hoonitting,
bcslu iten hierûrntrÈnti

het besluit van hst Cv'l'A van 30 oktober 20lB tor
innckking van het adviss en aanwijzingsbesluit en tot het
g,even von een nicuw advies, waarondor begrepcn, maar

uict beperkt tot ds zienswijz.en err reacties van Senn cn de

VCR;
alle documonten die vcrband houden met hot ver¿oek van

de NPO vnn 8 oktober 2018 om toeztuding van de op dc
za¡k betrekkíng hebbcnde stukken;
verslagen van vcrgaderirrgcn vnn het CvTA waarin
bovenvermelde ondorweqpen aan de orde zijn gewecst:

clo ondcrliggendo ovcreenkornst vûn opdrachl tussen her

Cv'lA on pruf. mr lr,B. I.lugenholtz;

allc cerderc vcrsis van de C)pinie; err

alle corrcspondentie tusseu het CvTA en prof. rnr, P.B.

Hugcnholtz met bchrkking tot de opdracht cn/of de
0pinie.
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C alle documenlcn, waaronder begropon corrcrpondentic - zowol langs

ffsieke als langs clcktronischc weg (bijvoorbeold c-maíls, WhatsÂpp-
berichton en SMS-bericlrtcn) - met bctrckking t¡:t de in opdrachl vnn hot
CvTÂ door prof. mr, P,tì. llugentroltz opgesteklo opinio vtt¡ 24
september 2018 cn do daarop gebasccrdc notitic van het CvT'A van23
oktobcr 201 8, waarondor begrepcn, maar niet bcporkt tot,

t.

u.

l¡ l.

D het besh¡it van het Cv'l-A va¡r 7 januari 201g, waarbii het heeft bcsloten
het Aanwíjzingsbcsluit op tc schortert tot twee weken nadat op het
bszwaar vRn Sena is beslist;
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allo nog niet oponbaar gomaakûo liccnticovercenkomsþn dis do VCR dan

wol hun lodon mct eollcctieve beheerrorgani¡aties dio ondsr toc¡icht

Étqân vûn hot CVTA mot Sene haoñ geclotcn on d€ doarin

overccngokomen Þriovon, ovsn¡le de dearop gebascerdo individuols

ovoreonkom¡tsn die de ledcn van do VCR met collcctievc

behccrsoryenisarics zijn aangsgsan'

fk vor¿ook u mij voornoemde stukkcn zo spoedig mogoliik to docn toekomen, biJ

voorltour digihal Dit verroek is gedaan krachtens do Wob, hetgcen betckcnt dat

u do stukken - ingevolgc artikol 6, ocrste lid, ven voormelde wot - uitorlijk

binnsil een tormijn van vier weken na heden openbaar diont to maken.

Golot op het bolang van do velæqhte documcnten voor hot bszwa¡r van &l NPO.

vor¿pek ik u ¡on tonïijn voor aanvulling vân do gfonden to bcpalen, dio niet

ecnler eindigt du twee weken na ontvangst van de opgevraagdo Stukken en

daarmeo ook rokcning tc houden bii het plannen van ds hoorzitting.

Hoogrtghiund,
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