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Naast uw verzoek heeft NPO ook een Wob-verzoek van uw collega mevrouw Mr. Strijbos
inzake de afspraken tussen NPO en Sena ontvangen en NPO heeft dat verzoek op dezelfde
gronden als uw verzoek inzake de afspraken met Buma/stemra afgewezen. Tegen beide
besluiten is een nagenoeg identiek Iuidend bezwaarschri| ingediend waardoor er in overleg
met u en mevrouw Strijbos besloten is de bezwaren gezamenlijk te behandelen.
Datum
31 oktober 2017
Ons kenmerk
u1t-25902
Op 2 oktoberjl. heeft een hoocitting plaatsgevonden, waarin de bezwaren tegen de
besluiten op de Wob-verzoeken inzake de afspraken tussen NPO en Buma/stemra
respectievelijk tussen NPO en Sena door de Geschillencommissie werden behandeld. Op
19 oktoberjl. heeft de Geschillencommissie haar advies uitgebracht in beide zaken. Dit
advies is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Advies Geschillencommissie
In haar advies van 19 oktoberjl. heeft de Geschillencommissie -kort samengevat - het
volgende overwogen. NPO is aan te merken als bestuursorgaan in de zin van adikel 1:1
eerste Iid sub b van de Algemene Wet Bestuursrecht en valt voor zover zij openbaar gezag
uitoefent in beginsel onder de Wob. De Wob is van toepassing op grond van adikel la
eerste Iid sub d Wob waarin staat dat de Wob van toepassing is op andere
bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel van bestuur uitgezonderd'. In het
Besluit Bestuursorganen WNO en Wob zijn bij het benoemen van de taken waarvoor de
NOS (de rechtsvoorganger van NPO) als bestuursorgaan in de zin van de Wob moet
worden aangemerkt alleen de taken die waren genoemd in de adikel 16 tweede Iid sub a en
h Mediawet 1987 opgenomen. In de Mediawet 2008 zijn deze taken neergelegd in artikel 2.2
tweede Iid sub b en adikel 2.53 waaruit volgt dat de zendtijdindeling een specifieke vorm van
programmacoördinatie is. Ook stond ten tijde van de inwerkingtreding van het Besluit
bestuursorganen WNO en Wob de taak waar de gevraagde documenten betrekking op
hebben, namelijk het behartigen van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang
zijn voor de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor Iandelijke omroep' in artikel 16
tweede Iid sub g en artikel 16 vierde Iid Mediawet 1987. De taken die onder het Besluit
Bestuursorganen WNO en Wob zijn aangewezen als taken waarvoor NPO als
bestuursorgaan in de zin van de Wob moet worden aangemerkt zijn naar het oordeel van de
Geschillencommissie dan ook niet wezenlijk gewijzigd.
Vervolgens overweegt de Geschillencommissie dat de taak van NPO om het verwefven van
rechten op media-aanbod te coördineren een wezenlijk andere taak is dan de in het Besluit
bestuursorganen WNO en Wob genoemde taken en dat, door de keuze deze toen al
bestaande taak niet in dit besluit op te nemen, niet beoogd is alle publiekrechtelijke taken
van de toenmalige NOS onder het bereik van de Wob te brengen.
Dit leidt tot de slotsom dat de Geschillencommissie van oordeel is dat op grond van het
bepaalde in het Besluit bestuursorganen WNo en Wob de Wob niet van toepassing is op de
gevraagde documenten
Standpunt Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur neemt het advies van de Geschillencommissie over en handhaaft
haar standpunt dat zij op grond van het Besluit bestuursorganen WNO en Wob niet aan te
merken is als bestuursorgaan voor het onderwerp waarover u op 27 juni 2017 op grond van
de Wob om documenten verzocht. De Raad van Bestuur verwijst ter motivering hiervan naar
voornoemd advies, dat hier als ingelast wordt beschouwd.
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Besluit
De Raad van Bestuur besluit het advies van de Geschillencommissie te volgen en het
bezwaar van 3 augustus 2017 ongegrond te verklaren.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
daarvan beroep instellen door het indienen van een beroepschriq bij de rechtbank Midden
Nederland. Het beroepschri| moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn ondedekend en dient tenminste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waadegen het beroep is gericht
en de gronden waarop het beroepschri| rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden
besluit bijgevoegd te worden. Van de indiener van een beroepschriq wordt een gri|erecht
geheven.
Datum
31 oktober 2017
Ons kenmerk
u1t-25902
U wordt door de griffie van de rechtbank
de wijze van betaling, alsmede van het
ingestelde ber .
Met vr' ndelijk groet,
S ' ula Rijxman
oorzitter Raad van Bestuur
ge'l'nformeerd over de hoogte van het gri|erecht en
verloop van de verdere behandeling van het

