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I.

Verzoek

Bij e-rnailbericht v an 12 september 2016, door ons ontvangen op 12 september 2016. heeft u met
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van:
"I. Alle documenten betrekking hebbend tussen Gate-Id en u [ten aanzien van de conferentie
'Securitizing Worlds: A critical look at the Israeli Global Security Industrv J:
2. De communicatie tussen de minister OCW en de Urn op dit punt. "

Bij brief van 13 september 2016, met kenmerk 2016cu 1562. is de ontvangst van het Web-verzoek
bevestigd en bij schrijven van IO oktober 2016. met kenmerk 20 l 6cu 1719. 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 bestuur! ijke 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 IO en 11 van de Wob.
Op grond van artikel I 0. 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.
Op grond van artikel 11, eerste lid. van de Wob wordt in geval van een verzoek om informatie uit
documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
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3.

Overwegingen

De beoordeling van uw verzoek leidt tot de volgende categorieën documenten:
I.
documenten die openbaar worden gemaakt met inachtneming van artikel 10 en artikel 11 van
de Wob;
ll.
documenten die niet openbaar worden gemaakt op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob;
III. geen documenten aanwezig.
I.

Documenten die openbaar worden gemaakt met inachtneming van artikel 10, aanhef en
onder e van de Wob, en artikel 11, eerste lid, van de Wob.

Voor zover in het Web-verzoek is verzocht om documenten betreffende "de communicatie
tussen de minister OCW en de Uva op dit punt [de conferentie 'Securitizing Worlds: A critical
look at the Israeli Global Security Industry]", heeft beoordeling van het verzoek tot een aantal
documenten geleid. De volgende documenten worden openbaargemaakt met inachtneming van
artikel 10, tweede lid, aanhef, onder e, van de Wob en artikel 11, eerste lid, van de Wob.
a.

verschillende e-mailberichten tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de documenten onder a is een aantal gegevens onleesbaar gemaakt. Het betreft gegevens over
namen (van derden), e-mailadressen en overige contactgegevens. Deze gegevens worden niet
openbaar gemaakt in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in
artikel I 0. tweede lid. aanhef en onder e, van de Wob. Het weglaten van bovengenoemde gegevens
maakt niet dat de informatie die u in uw Wob-verzoek vraagt anders wordt. terwijl openbaarmaking
van deze gegevens zou leiden tot een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
betrokkenen. Het belang van bescherming van deze persoonsgegevens weegt zwaarder dan
openbaarmaking van deze gegevens nu het niet openbaar maken van deze gegevens niet de
informatie raakt waarom u in uw Wob-verzoek heeft verzocht.
Tevens is in het e-mailbericht van 8 september 2016 een passage onleesbaar gemaakt die een
persoonlijke beleidsopvatting bevat. Verwezen wordt naar de Kamerstukken van de Tweede Kamer
die betrekking hebben op de totstandkoming van de wee', waarin is overwogen dat openbaarmaking
van opvattingen, voorstellen en aanbevelingen of argumenten mag worden geweigerd. omdat
"ambtenaren de vrijheid dienen te hebben ongehinderd hun bijdrage te leveren aan de
beleidsvoorbereiding of -uitvoering, en daarover te studeren, te brainstormen, anderszins te
overleggen, nota's te schrijven, etc.".
II.

Documenten die niet openbaar worden gemaakt op grond van artikel 11, eerste lid, van
deWob

Er zijn documenten aanwezig die wat betreft de inhoud ervan vallen onder uw verzoek om
openbaarmaking. Deze documenten worden op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob echter
niet openbaar gemaakt. Het betreft de volgende documenten.

b.

1

bijlagen, behorend bij de e-mailberichten onder a, zijnde concept-beantwoordingen
Kamervragen over symposium Israëlische veiligheidsindustrie.

Kamerstukken II, 1987/88. 19 859, nr. 6, p. 13
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De bijlagen bevatten verschillende concept-beantwoordingen van de Kamervragen (kamerstuk
2016215943) inzake een symposium over de Israëlische veiligheidsindustrie.
Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob (Kamerstukken IL
1986/87, 19. 859, nr. 3, blz. 13) wordt het interne karakter van een stuk bepaald door het oogmerk
waarmee het is opgesteld. Zij die het hebben opgesteld of de inhoud ervan voor hun verantwoording
hebben genomen, moeten de bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor henzelfof voor het
gebruik door anderen binnen de overheid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt voorts dat het doel van de
in artikel 11. eerste lid, van de Wob neergelegde bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen
is, de bescherming van de vrije meningsvorming, het belang om in vertrouwelijke sfeer te kunnen
"brainstormen" zonder vrees voor gezichtsverlies en het kunnen waarborgen dat bij de primaire
vormgeving van het beleid de betrokkenen in alle vrijheid hun gedachten en opvattingen kunnen
uiten (Kamerstukken Il 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 14 en 38). Onder persoonlijke beleidsopvatting
wordt verstaan een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van één of meer personen over
een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten (zie onder meer de
uitspraak van de Afdeling van I september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN5699). De bijlagen
bevatten opmerkingen en aantekeningen van ambtenaren en zijn slechts opgesteld met het oogmerk
om te overleggen over de definitieve beantwoording van de Kamervragen. De definitieve
beantwoording is reeds openbaar, zie de antwoorden in kamerstuk 2016033836 van
12 september 2016. De documenten onder b bevatten, voor zover deze afwijken van de definitieve
antwoorden en derhalve niet reeds openbaar zijn, persoonlijke beleidsopvattingen en zijn slechts
opgesteld ten behoeve van intern beraad.

III.

Geen documenten aanwezig

Met betrekking tot door u gewenste documenten "betrekking hebbend tussen Gate./8 en UvA",
stellen wij vast dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, nu wij niet over deze documenten
beschikken. Er is geen communicatie geweest tussen de Universiteit van Amsterdam en Gate48.
Conform vaste jurisprudentie kunnen verzoekers op grond van de bepalingen van de Wob
bestuursorganen niet verplichten gegevens, die zij niet te hunner beschikking hebben, te vergaren, te
bewerken of daarover stukken op te stellen.
Aangezien er geen documenten zijn waarin de gewenste informatie is neergelegd en wij op grond
van de Wob evenmin gehouden zijn een document op te maken ofte laten maken, wijzen wij, voor
zover het de vraag om documenten "betrekking hebbend tussen Gate48 en de UvA". af.

4.

Kosten van de gevraagde documenten

Conform het tweede lid van de Regeling kopieerkosten bij een verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur Universiteit van Amsterdam bedraagt de vergoeding voor het verstrekken
van kopieën van documenten voor 14 of meer kopieën € 0,3 5 per kopie.
Dit Wob-verzoek betreft het verstrekken van 8 kopieën van documenten, derhalve bedraagt de
verschuldigde vergoeding € 0,00.
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5.

Besluit

Het College van Bestuur besluit:
•
•
•

uw verzoek deels in te willigen met inachtneming van artikel I 0, aanhef en onder e van de
Wob, en artikel 11. eerste lid. van de Wob (hierboven onder l);
uw verzoek deels afte wijzen op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob (hierboven
onder Il);
uw verzoek deels afte wijzen voor zover de gevraagde documenten niet aanwezig zijn
(hierboven onder III).

Hoogachtend,
het College,van Bestuur,

prof. dr. G. (Geert) T.M. ten Dam
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 19268, I 000 GG Amsterdam. Uw
bezwaarschrift 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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From:

Sent:

maandag 12 september 2016 13:43

To:

Subject:

Folia en symposium gate 48

Beste
Zie Folia van net. Is de beantwoording al uit?

http ://wv,'\v. fnl ia. n I/actueel.il 03 660/ cid i-cn-s!.'.p-vn I lcn-o\'LT-israel-svm posi um-i 11-crca
Hartelijke groet,

Universiteit van Amsterdam

Postbus 19258 j 1000 GG Amsterdam
Spui 21 I 1012 WX Amsterdam
TIM.

De inhoud van dit e-mailbenchl 1s strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u met de bedoelde geadresseerde bent of dit emailbericht per verg1ssmg hebt ontvangen dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte re brengen en dit e-meitbencnt en de b11gevoegde
bestanden te vermetiqen. Het «otuere«. verdelen of ander gebruik van dil e-mailbericht en de bijgevoegde oesranden is stnkf verboden

1

From:

Sent:

vrijdag 9 september 2016 15 02

To:

Subject:

Rë: Definitieve beantwoordinq Kamervragen

Beste
Lijkt me goed zo.
Hartelijke groet,

From:
Sent: vriidaa 9 september 2016 14:59

To:
Subject: Definitieve beantwoording Kamervragen
Beste
Zie in de bijlage de definitieve beantwoording, zoals die vandaag wordt voorgelegd aan onze minister.
De beantwoording op vraag 3 en 4 hebben we nog verder ingekort (zie onderstaand).
Hartelijke groet,

3

Klopt het dat het symposium mede mogelijk wordt gemaakt door de Universiteit van Amsterdam (UvA)? Zo ja,
hoe is wetenschappelijke onafhankelijkheid te verenigen met het steunen van een conferentie met een eenzijdige
politieke doelstelling?
Nee. De UvA heeft mij te kennen gegeven niet betrokken te zijn bij de organisatie en financiering van dit
symposium.
4

In hoeverre wordt de steun van de UvA aan het symposium gefinancierd uit overheidsbekostiging? Welke
mogelijkheden ziet u om het gebruik van publieke middelen voor zulke doeien te vonrknmen;,
Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 3.

From:

Sent:

donderdag 8 september 2016 13 07

To:
Cc:

Subject:
Attachments:

RE: Kamervragen over symposium Jsraelische veiliqbeidsmdustrie
EDOC-#1066104-v2-

Brief _ Tweede_ Ka mer_ beantwoo rd i ng_ s.amervraqenB isschop _ ove r_!sr aël ische_ veilig
heidsindustrie opm Uv.A. DOCX

Zi:2 [,ijgaanj mijn voorste: voor e.rige aanpassing.
Maar het Dela:,;rijks:? is dat de UvA g-:>en bemoeienis heeft m,:,0 dit debat.
Harteüjke groet.

Universiteit var. Amsterdam

Postbus 19238 I 1 ODO G•3 Amsterdam
Spui '..'1 11012 WX Amsterdarr
T
1M

0e miloucf van dit e-nieittrencn; is sm/a v3rc1ouweltJl1 en alleen bestemd . . -oor de geaóresse:::rcfe lnc!1e11 u met oe betlut:!Ue geauress.-:Jerc!e uent of dr( emailbcr::;/1! per verÇJrssmç; 1·1-2.i)t ontvangen ihen! u de eizenoer daarvan onrmd!lell1jk op ar· hnonti~ lû orençe» en c/J! e-meiloencn! en do biigevaegde
bestanden le verrneuqer; nel «otne re« veraelrin of ander pebruik van dit e-mailbericht en cie bljgevoeg-:.ie besteoaer. 1s suif.:r veruooe»

From:

Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

donderdag 8 september 2016 8.39

RE: Kamervragen over symposium Israëlische veiligheidsindustrie
EDOC-#1066104-v2Brief_Tweede_Ka me 1·_ beantwoording_ Kamervragen_ Bisschop; over Jsraël isc he_ vei iig
heidsindustrie.DOCX

Beste
Inmiddels hebben we een iets gewijzigde versie van de beantwoording, na bespreking met onze
directeur. Ik hoor graag van je!
Groet,

From:

Sent:

woensdag 7 september 2016 L!.:üi

To:

Cc:
Subject:
Attachments:

RE: Kamervragen over symposium Israëlische veiiigheidsindustrie
EDOC-#1066104-vlBrief_ Tweede_ Ka mer _beantwoording_ Kamervragen_ B issc hop_ over_Israël ische _ veilig
heidsindustrie.DOCX

Dag
Later dan gehoopt, maar hierbij onze conceptbeantwoording. Hierover spreek ik wel nog met onze
directeur, maar de strekking zal wel gelijk blijven. Ik hoor graag of je suggesties hebt en of je je hier
in kunt vinden.
Veel dank, hartelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 7 september 2016 11:28
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Kamervragen over symposium Israëlische veiligheidsindustrie
Beste
Je kunt me bellen. Ik heb de info inmiddels.
Groet,
From:
Sent: dinsdaq 6 september 2016 17: 10
To:.

cc..
Beste

.,

Het betreft onderstaande Kamervragen. Is het mogelijk om hier morgenochtend met elkaar telefonisch
contact over te hebben?
Meer informatie hebben wij zelf al hier gevonden: htto://www.gate48.org/ en het volledige
programma is via deze link te benaderen: htto://www.gate48.org/securitizing-worlds-a-critical-1ookat-the-israe Ii-glob a 1-secu ri ty-i ndustry/
Veel dank alvast, hartelijke groet!

From:

Sent:

woensdag 7 september .!016 1236

To:

Cc:
Subject:

Re: Kamervragen over symposium Israëlische veiligheidsindustrie

Dag
Dank! Ik zal later op de middag even bellen, tot 14u zit ik in overleg. Tot straks!
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 7 sep. 2016 om 11:27 heeft
Beste
Je kunt me bellen. Ik heb de info inmiddels.
Groet,

het volgende geschreven:

From:_

Sent: dinsdag 6 september 2016 17:10
To:
Cc:

Subject: Kamervragen over symposium Israëlische veiligheidsindustrie
Beste
Het betreft onderstaande Kamervragen. Is het mogelijk om hier morgenochtend met elkaar telefonisch
contact over te hebben?
Meer informatie hebben wij zelf al hier gevonden: http://www.gate48.org/ en het volledige
programma is via deze link te benaderen: http://www.gate48.org/securitizing-worlds-a-critical-looka t-t he- i srae I i-g Io ba 1-secu ri tv-ind u strv/
Veel dank alvast, hartelijke groet!

2016Z15943
Vragen van het Jid Bisschop (SGP) aan de minister van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap o, er een
symposium over de Israëlische veiligheidsindustrie (ingezonden 6 september 2016)

Bent u bekend met het geplande symposium ·Securitizing: Worlds: a Critical Look at the Israeli Global
Security Industry"? I)

2

Onderkent u JJt .le wijz,: \\':1:.i1\1p \ ijandige en discriminerende t1p\ au ingen aan ck '>Ltai Israël worden
tt,cgl'SL'i1rc\ en. een voedinushodem kan vormcn x oor untiscmiusmc' \ïndt u het wenselijk dat
onderwijsinsrellinpcn zich inlaten rn ct zulke initiatie. en.'

Klopt het dat he: symposium meek mogelijk wordt gemaakt door de L ·ni\ ersilL·it vun Amsterdam IL\.-\ 1·.i
Zl1 ja, hoc i~ wetenschappelijke on.ith.mkelijkheid te, ercnigen met het steunen ,,111 een conferentie met een
eenzijdige politieke doclsrelhng.'

4
In h,1c, crrc wordt de steun x an de Lx ..\ aan het symposium gefin:.mcierd uit tl\ erheidsbekosuging" \\'elke.:
mogelijkheden ziet u om het gebruik van publieke: middelen voor zulke doelen te voorkomen?
5
Bent u bereid in o, erlcg te treden met de U\'A inzake de steun aan dit symposium?
6
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor aanvang van het symposium voorzien op 14 september
a.s ..')
I ) htrp:

\\'W\\.

!.!atc48 .Or!! ~ccuri tizi n Q-\\\)rlds<1-cri ti cal-look-at-th.:-ie,rad i-!!lohal-SL'.Curi t, -mdust rv
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