De heer G.J.J. Heemskerk
Rijnvlietlaan 9
2235 VD Valkenburg
Datum
12 juli 2016
Geachte heer Heemskerk,
Ons kenmerk
u1t-23691
In uw brief, gedateerd op 28 juni 2016, door de NPO ontvangen op 4 juli 2016, verzoekt u
met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) om documenten aangaande
de volgende onde|erpen:
Onderwerp
Uw verzoek om informatie
1. Het aantal fte werkzaam binnen de NPO in 2015.,
2. Een organogram van de organisatie',
3. Het functiehuis van de organisatie'
4. De Ioonkosten van de organisatie in 2015.
Behandeld door
Anne Groothuis
E-mail
anne.groothuis@npo.nl
Telefoonnummer
035-677 2149
De NPO is, als rechtsopvolger van de NOS, op grond van adikel 1 sub a van het Besluit
bestuursorganen WNO en Wob alleen Wob-plichtig voor de zendtijdindeling en
programmacoördinatie. De documenten waar u om verzoekt zijn niet onder één van deze
categorieën te brengen. Uw verzoek op grond van de Wob wordt dan ook afgewezen.
De informatie waar u om verzoekt is echter voor een groot deel te vinden in stukken die de
NPO publiceed. Over onderwerp 1 en 2 is antwoord te vinden op |noo'laaœerslan.nl.
Onder het onderdeel 'organisatie' is een kopje te vinden voor het sociaal jaa|erslag waarin
ook het aantal fte's is vermeld. Het onderdeel 'organisatie' bevat daarnaast een kopje dat
verwijst naar het NPO organogram. Op de pagina
httn://|.nnol'aa|erslannl/ûnancien/|nancieel-verslan/ is onderaan een koppeling te
vinden naar de jaarrekening 2015, op p. 30 staat een overzicht van de Ioonkosten
(onderwerp 4).
Bijlagen
Kopie aan
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na verzending van dit beslul't een bezwaarschrift
indienen bl De Raad van Bestuur NPO, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken. Het
bezwaarschrift moet onde|ekend zln en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
Naam, adres, woonplaats
Datum
* Omschrlving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van
bezwaar.
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum
Bart de Graafïweg 2
1217 ZL Hilversum
www.npo.nl
kvk-nr 52045579
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|-'t| .uJ7;1|* Anne Groothuis
Juridische Zaken

