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De heer M. Vijverberg
Ribeslaan 20
3053 MN Rotterdam
Datum
5 december 2017
Geachte heer Vijverberg,
In uw brief van 20 novemberjl. vraagt u, met een beroep op de Wet Openbaarheid van
Bestuur (Wob), om de kijkcijfers van het Sinterklaasjournaal over de jaren 2012-2016.
Ons kenmerk
u1t-26056
Onderwerp
Wob-vecoek kijkcijfers
Sinterklaasjournaal
Behandeld door
Anne Groothuis
Als rechtsopvolger van de NOS is de NPO, op grond van artikel 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, dus uw verzoek kan niet op grond van de Wob worden
afgehandeld.
Dat uw vraag niet op grond van de Wob kan worden behandeld wil niet zeggen dat de NPO
geen antwoord kan geven op uw vraag. Ik heb uw vraag dan ook bij de afdeling
Publieksonderzoek neergelegd en zij zullen u verder informeren.
Met vr'lendell'l'ke groet,
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E-mail
anne.groothuis@npo.nl
Telefoonnummer
035-677 2149
Bijlagen
Kopie aan
Anne Groothuis
Juridische Zaken
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden
hiertegen schrinellk 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 bezwaarschrift moet ondeàekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
naam, adres en woonplaats
datum
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum
Bart de Graalïweg 2
1217 ZL Hilversum
www.npo.nl
kvk-nr 52045579
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.

