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Winford Leiden
t.a.v. Maatschappijwetenschappen klas 6 vwo
Rijnsburge|eg 91-93
2334 BJ Leiden
Datum
1 1 januari 2018
Ons kenmerk
uit-26200
Geachte heren Van der Linden, Boom en Gereards,
Bij brief van 19 december jl. vraagt u met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur
(Wob) om informatie over salarissen van topfunctionarissen bij de publieke omroep. Op 8
januari jl. kreeg NPO van de NOS een gelijkluidend verzoek dat u aan de NOS had gericht,
doorgestuurd. Nu de NOS, anders dan de NPO, geen bestuursorgaan is, kan zij geen
verzoeken behandelen op grond van de Wob.
Ondefwerp
Verzoek inzake
topfunctionarissen publieke Met een beroep op de Wob kan bij een bestuursorgaan om informatie over een bestuurlijke
omroep aangelegenheid neergelegd in documenten worden verzocht. Een bestuursorgaan is op
grond van de Wob niet verplicht tot het bean|oorden van informatieve vragen of het
Behandeld door reageren op standpunten. Wij begrijpen uw brief zo dat u verzoekt om documenten waarin
Anne Groothuis antwoorden op bovengenoemde vragen zijn neergelegd.
E-mail
anne.groothuis@npo.nl
Telefoonnummer
035-677 2149
Als rechtsopvolger van de NOS is de NPO, op grond van adikel 1 sub a van het Besluit
bestuursorganen WNO en Wob slechts Wob-plichtig voor de onde|erpen zendtijdindeling
en programmacoördinatie. De documenten waar u om verzoekt zijn niet onder één van deze
categorieën te brengen, deze vragen kunnen derhalve niet op grond van de Wob worden
afgehandeld.
Bijlagen
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Kopie aan
Hoewel de NPO op grond van de Wob niet verplicht is om documenten te verstrekken,
betekent dat niet dat wij uw vragen niet willen bean|oorden. Er zijn bijvoorbeeld een aantal
openbare documenten waarin informatie staat over de toepassing van de WNT bij de
publieke omroep. Allereerst verwijs ik naar de jaa|erslagen van NPO en de publieke
omroepen over 2013, 2014, 2015 en 2016, waarin veran|oording wordt afgelegd over de
WNT. Deze zijn te vinden op de websites van NPO en de omroepen.
Daarnaast voeg ik drie persberichten en een bijbehorende Q&A bij naar aanleiding van de
jaawerslagen van de omroepen over de jaren 2013, 2014 en 2015. Over 2016 is geen
persbericht uitgebracht.
Tot slot wijs ik u op de rapportage WNT van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die te
vinden is op https://|.topinkomens.nl/actueel/wnt-'laarrapnodane. Daarin staan onder
andere gegevens opgenomen van de publieke omroepen.
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Als daar behoefte aan bestaat, zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven over de
toepassing van de WNT bij de publieke omroep. Daarvoor kunt u contact op nemen met mijn
collega Anne|e van Lijf via anneoe.van.lijf@npo.nl.
Datum
11 januari 2018
Met vrl'endell'l'ke groet,
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Anne Groothuis
Juridische Zaken
Ons kenmerk
uit-26200
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden hiertegen
schriftellk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bt
De Raad van Bestuur NPO
La.v. de afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum
Het bezwaarschrin moet ondedekend zljn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
naam, adres en woonplaats
datum
omschrlving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (s. v.p. ook
onderwerp, datum en kenmerk van het besluit vermelden)
de gronden van het bezwaar.

