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Brinkhof Advocaten
t.a.v. Mw. mr. A. Strijbos
De Lairessestraat 1 1 1-1 15
1075 HH Amsterdam
Datum
18 juli 2017
Ons kenmerk
u1t-25527
Geachte mevrouw Strijbos,
In uw brief van l3juli jl. doet u een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur
(Wob). U vraagt, kort gezet, om alle documenten die zien op de afspraken tussen NPO en
Sena en betalingen aan Sena, door NPO of door derden die betrekking hebben op de
uioending, heruiàending en beschikbaarstelling van muziek op de aanbodkanalen van de
NPO.
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, dus uw verzoek kan niet op grond van de Wob worden
afgehandeld.
Onderwerp
Wob-vecoek
Behandeld door
Anne Groothuis
E-mail
anne.groothuis@npo.nl
Telefoonnummer
035-677 2149
Bijlagen
Kopie aan
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Anne Groothuis
Juridische Zaken
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden
hiertegen schrinellk bezwaar maken door een bezwaarschrin in te dienen b(:
De Raad van Bestuur NPO
T.a.v. de afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum
Het bezwaarschrin moet onde|ekend zijn 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.
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum

