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Wob verzoek

Geachte heer

,

Aanleiding
Graag wil ik u informeren over het Wob-verzoek dat u op 30 april 2021 naar
het ministerie van Financiën heeft gestuurd en dat na overleg per 18 mei jl.
door het College van Toezicht Auteursrechten (voortaan: CvTA) in
behandeling is genomen. Voor de duidelijkheid is hieronder uw verzoek en
het behandelproces beschreven.
Verzoek
In uw definitieve Wob-verzoek vraagt om alle informatie afkomstig van en/of
opgesteld door Nauta Dutilh (o.a. protocollen, informatiebladen, e-mails,
gespreksverslagen, memo’s, adviezen, rekeningen, brochures, analyses,
etc.). Dit betreft zowel informatie afkomstig van- en/of opgesteld door Nauta
Dutilh in enige (concept) onderzoeksfase als alle informatie afkomstig vanen/of opgesteld door Nauta Dutilh in enig adviestraject of anderszins. In
aanvulling op het vorenstaande ontvangt u ook graag kopieën van alle
correspondentie waaruit valt op te maken waarom Buma Stemra in het kader
van voornoemd onderzoek voor het kantoor Nauta Dutilh heeft gekozen (en
niet voor bijvoorbeeld een ander advocaten-, onderzoeks- of
accountantskantoor).
Proces
Op 30 april 2021 heeft het ministerie van Financiën contact gezocht met het
CvTA over uw Wob-verzoek. Het ministerie van Financiën had uw Wobverzoek op 27 april 2021 binnengekregen. Het ministerie van Financiën
beschikte echter niet over de gevraagde informatie. Via het ministerie van
Justitie en Veiligheid heeft het ministerie van Financiën contact opgenomen
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met het CvTA.
Op 11 mei 2021 heeft het CvTA op basis van een eerste beoordeling een
reactie aan het ministerie van Financiën gegeven. De strekking
van de reactie luidde ontkennend; het CvTA heeft het rapport Winter en de
onderliggende stukken (onderzoek Nauta Dutilh) niet in haar bezit. Op 18 mei
2021 heeft het ministerie van Financiën het CvTA geantwoord dat zij met u
hadden gesproken en aangegeven dat het ministerie van Financiën geen
raakvlakken heeft met Buma Stemra en het CvTA en om die reden de
gevraagde informatie niet heeft. Het ministerie van Financiën heeft
vervolgens aan u meegedeeld dat ook het CVTA de gevraagde informatie niet
heeft. U hebt het ministerie van Financiën gevraagd het verzoek formeel
door te sturen aan het CvTA. Op 3 juni 2021 heeft het CvTA het verzoek, met
terugwerkende kracht, per 18 mei 2021 in behandeling genomen. In overleg
met u is op 9 juni 2021 de reikwijdte van het Wob-verzoek verduidelijkt.
De eerste termijn van het verzoek liep af op 15 juni jl. Op basis van art. 6 lid 2
van de Wob is de beslistermijn op 14 juni jl. met vier weken aangevraagd
(deadline 13 juli). Het CvTA heeft helaas niet kunnen beslissen voor 13 juli.
Telefonisch is op 13 juli aan u meegedeeld dat op 16 juli mogelijk een besluit
zal worden genomen. Op 15 juli is aan u telefonisch en tevens schriftelijk
gemeld dat het helaas niet mogelijk was om het Wob-verzoek op 16 juli 2021,
te beantwoorden. Dat houdt verband met de noodzaak een zienswijze te
vragen aan betrokken derde belanghebbenden, welke procedure hierna aan
de orde komt.
Zienswijzen
Het CvTA heeft de intentie om de nodige stukken openbaar te maken, maar
is op grond van de Wob eerst verplicht om betrokken derde
belanghebbenden (te weten: Buma Stemra en Nauta Dutilh) om hun
zienswijze te vragen. Vanwege de vakantieperiode is betrokkenen een
reactietermijn van vier weken geboden. U bent hierover op 15 juli
geïnformeerd. Op basis van de ontvangen reacties van de derde
belanghebbenden zijn wij van mening dat de aan hen voorgelegde
documenten voor openbaarmaking in aanmerking kunnen komen, mits deze
op passende wijze worden geanonimiseerd.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob, met uitzondering van
documenten die reeds openbaar zijn gemaakt.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 59 documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende
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nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is
besloten.
De documenten met de nrs. 14, 22, 30, 31, 32, 39 en 44 zijn reeds openbaar,
maar voor uw overzicht toegevoegd aan de inventarislijst en aan de
documenten waarvan u een afschrift ontvangt.
Overwegingen en beoordeling
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van
de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van
het bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op
grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe.
Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden
gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de
verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken
het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de
door de uitzonderingsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob een beperkte
vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de
gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk
is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan
anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.
Voor de goede orde wijs ik u erop dat er meerdere uitzonderingsgronden van
de Wob van toepassing kunnen zijn op een document. Dit kunt u ook zien in
de navolgende beoordeling.
Grond D) De inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen. Deze uitzonderingsgrond wordt aangegeven met de letter
D. Bij de documenten met nrs. 2, 4 en 5 is het belang van een effectief
toezicht door CvTA in het geding. Het College is van oordeel dat dit belang
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.
Grond E) De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd. Deze uitzonderingsgrond wordt aangegeven met de letter E. In
de documenten nrs. 1, 3, 6, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 34, 37 en 41
staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het
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belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet
wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom zijn de persoonsgegevens
verwijderd uit deze voor het overige openbaar te maken documenten.
Grond F) Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel van derden. De onder toezicht vallende
organisaties mogen ervan uitgaan dat informatie die zij als vertrouwelijk met
de toezichthouder hebben gedeeld in beginsel niet openbaar wordt gemaakt.
Dit bevordert een goede informatie-uitwisseling. Indien de onder toezicht
vallende organisaties terughoudender zullen worden met het verstrekken
van informatie, vanwege een vrees voor openbaarmaking van die informatie,
zou dit het toezicht van het CvTA belemmeren. Het College heeft daarom
besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. Deze
uitzonderingsgrond wordt aangegeven met de letter F en betreft de
documenten met nrs. 2, 4, 5, 17, 23, 24, 35, 38, 40 en 42.
De documenten met nrs. 27, 28, en 29 bevatten voorts bedrijfsvertrouwelijke
informatie over betrokkenen en/of derden, zoals namen van leveranciers en
bedragen. Ter voorkoming van onevenredige benadeling is deze informatie
verwijderd uit de openbaar te maken documenten.
Grond G) Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. De documenten 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 36, 43,
45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 63 zijn opgesteld
ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen.
Voor zover er ook feitelijke informatie in het document staat, is die
informatie zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die
daar niet los van kan worden gezien. Het College heeft daarom besloten deze
documenten in zijn geheel te weigeren. Deze uitzonderingsgrond is
aangegeven met de letter G.
Besluit
Op basis van het bovenstaande besluit het College de documenten met nrs.
1, 3, 6, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 34, 37 en 41, openbaar te maken
met uitzondering van daarin opgenomen persoonsgegevens en/of
bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het College besluit niet openbaar te maken
de documenten met nrs. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 35, 36,
38, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 63
niet openbaar te maken.
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Wijze van openbaarmaking
Dit besluit wordt zonder bijlagen geplaatst op de website van het CvTA,
www.cvta.nl. Naast uzelf ontvangen de twee derde belanghebbenden een
afschrift van dit besluit inclusief de bijlagen.
Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen, gericht aan de voorzitter van
het College van Toezicht Auteursrechten, t.a.v. attentie van
en/of
, zie boven voor adres. Voor meer informatie hierover zie:
www.cvta.nl.
Ik ga ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Drs. A.J. Koppejan
Voorzitter CvTA
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