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Betreft: Wob-verzoek inzake kosten DWDD-verhuiscampagne
Geachte mijnheer, mevrouw,
Op 1 januari is VARA-programma De Wereld Draait Door (hierna: DWDD) in opdracht van
de Nederlandse Publieke Omroep (hierna: NPO) verhuisd van Nederland 3 naar Nederland
1, waar het programma op 6 januari voor het eerst te zien was. Met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur verzoek ik om kopie van hieronder nader te omschrijven
documenten die inzage geven in de kosten van de publiciteitscampagne rond deze verhuis.
Dit verzoek is in het kader van goed bestuur, integriteit en het prudent omgaan met
publieke middelen.
Inleiding op het Wob-verzoek
Voor de reclamecampagne om de verhuis van DWDD van Nederland 3 naar Nederland 1 bij
het Nederlandse publiek kenbaar te maken, zijn diverse middelen ingezet, waaronder
(live) promo's en ankeilers in de zendtijd van de publieke omroep. Daarnaast is in kranten
en in de openbare ruimte geadverteerd. DWDD eindredactrice Dieuwke Wynia heeft op
daarover in een interview1 (dat op 10 januari 2014 is gepubliceerd) het volgende gezegd:
"[W]e [hadden] er alles aan gedaan het in goede banen te leiden. Billboards, abricampagnes, advertenties in de kranten en de live promo op Nederland 1."
Het Wob-Verzoek concreet
Met dit Wob-verzoek vraag ik om kopie van alle documenten, inclusief onderliggende
documenten, omgevingsdocumenten en vervolgdocumenten, waaruit alle kosten duidelijk
worden die zijn gemaakt voor de campagne waarmee de verhuis van DWDD van
Nederland 3 naar Nederland 1 bij het Nederlandse publiek onder de aandacht is gebracht.
Dit verzoek omvat (maar is niet beperkt tot) de kosten die ontstaan zijn bij het (laten)
maken/produceren van leaders, promo's en overig beeldmateriaal, de kosten die zijn
ontstaan bij het (laten) maken van druk- en printwerk, de kosten voor het aanleveren en
(laten) plaatsen van advertenties in kranten en dagbladen, en de kosten die zijn ontstaan
bij het ontwerpen, produceren en (laten) verspreiden/ophangen van abri-campagnes,
billboards en overige promotie-uitingen in de openbare ruimte en het openbaar vervoer.
Dit Wob-verzoek vraagt, kortom, om kopie van alle documenten die tezamen een feitelijk
correcte reconstructie vormen van de totale kosten die ontstaan zijn bij het propageren
van de verhuis van DWDD van Nederland 3 naar Nederland 1.
Mocht u zich willen beroepen op Wob artikel 10.1.c inzake de vertrouwelijkheid van
bedrijfsgegevens, wil ik u er op attent maken dat dit Wob-verzoek niet informeert naar de
bedrijfsspecifieke werkwijze van de NPO, enkel naar de feiten en cijfers die voortvloeien uit
die werkwijze.
Mocht u ondanks deze toelichting voornemens zijn toch delen van documenten te
weigeren, verzoek ik u dat per weigergrond, per document en per passage toe te lichten.
Subsidiair wordt verzocht om in beperkte vorm te verstrekken, met in meest subsidiaire
positie samenvatting waaruit een feitelijke reconstructie van het totaalbedrag aan
gemaakte promotiekosten mogelijk blijft.
Voor zover het gevraagde zich bij en onder u in digitale vorm bevindt, verzoek ik om
verstrekking van digitale kopieën. Bevindt het gevraagde zich bij en onder u in papieren
vorm, verzoek ik u om papieren kopie.
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Mocht dit verzoek bij u vragen oproepen, ben ik beschikbaar voor overleg op onderstaand
telefoonnummer of emailadres. Alvast hartelijke dank voor uw bereidwilligheid en uw
medewerking aan dit verzoek.
Hoogachtend,
[krabbel]
[NAW]

