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Geachte 

1. Verzoek 

Bij schrijven van 15 februari 2016, door ons ontvangen op 15 februari 2016, heeft u met beroep op 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van alle documenten 
betreffende de interne communicatie en besluitvorming op alle bestuursniveaus met betrekking tot 
het ontslag van 

Bij brief van 19 februari 2016, met kenmerk 2016cu0275, hebben wij de ontvangst van uw Wob 
verzoek bevestigd en bij brief van 14 maart 2016 met kenmerk 2016cu0471 is de beslistermijn met 
vier weken verdaagd. 

2. Wettelijk kader 

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd 
in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
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 van de Wob. 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het verstrekken van 
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

3. Overwegingen 

Uw Wob-verzoek betreft informatie omtrent communicatie en besluitvorming met betrekking tot het 
ontslag van 
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De Wob kent als hoofdregel dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende redenen 
zijn die zich verzetten tegen openbaarmaking. De uitzonderingsgronden en beperkingen op deze 
regel zijn in de W ob neergelegd. 
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. 

In de documenten waar u om heeft verzocht, staan persoonsgegevens vermeld. Daarnaast zien de 
gevraagde documenten op het persoonlijk functioneren en presteren met betrekking tot de functie 
van Door openbaarmaking van deze gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer 
van · aangetast. Openbaarmaking van de informatie kan, gezien de persoonlijke 
strekking ervan, leiden tot schade voor De persoonlijke levenssfeer van 

kan niet voldoende worden beschermd door het anonimiseren van de informatie. De 
identiteit van is reeds bij de verzoeker bekend en is gezien de, al dan niet door, 

zelf geïnitieerde media aandacht voor zijn persoon, ook voor anderen gemakkelijk uit 
de informatie te herleiden. Wij zijn dan ook van oordeel dat ten aan zien van deze gegevens het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder moet wegen dan het belang van 
openbaarheid. 

Wij wijzen uw verzoek om informatie derhalve af. 

4. Besluit 

Het College van Bestuur besluit: 

• uw verzoek afte wijzen op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. 

Hoogachtend, 
het College van Bestuur. 

mw. prot. dr. lJ.C. van den Boom, 
waarnemend voorzitter 

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na verzending van deze beslissing bezwaar instellen bij het College van 
Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus I 9268, I 000 GG Amsterdam. Uw bezwaar 
schrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam, adres, datum, gronden van het bezwaar en een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar zich richt of een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. 
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