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Geachte
Verzoek
Bij schrijven van 17 februari 2016 heeft u met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
verzocht om openbaarmaking van " ... de kosten van Egon Zehnder voor het rekruteren van een
nieuwe voorzitter van het College van Bestuur en voor een nieuwe Rector Magni.ficus van de
Universiteit van Amsterdam. Daarnaast vraag ik u [vraagt u] met een beroep op de wet
openbaarheid van bestuur ook alle communicatie openbaar te maken tussen de Universiteit van
Amsterdam en Egon Zehnder met betrekking tot het rekruteren van nieuwe leden voor het College
van Bestuur".
Bij brief van 19 februari 2016, met kenmerk 2016cu0283, hebben wij de ontvangst van uw Wobverzoek bevestigd en bij brief van 16 maart 2016, met kenmerk 2016cu0499, is de beslistermijn met
vier weken verdaagd.
Bij schrijven van 13 april 2016, met kenmerk 2016cu0650, hebben wij u medegedeeld dat wij de
zienswijze van de betrokken partij hebben opgevraagd en is de beslistermijn op grond van artikel 6,
derde lid, van de Wob opgeschort. De ontvangen zienswijze hebben wij betrokken in onze
overweging.
Uw verzoek is opgevat als zijnde een verzoek om informatie met betrekking tot de recent afgeronde
werving en selectie van een nieuwe voorzitter en Rector Magnificus, en zal dan ook overeenkomstig
worden beoordeeld.
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.
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Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft het verstrekken van
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die
door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
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.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft het verstrekken van
informatie ingevolge deze wet 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.
Overwegingen
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 Wob neergelegd.
De beoordeling van uw verzoek leidt tot de volgende categorieën documenten:
I. Documenten die met inachtneming van artikel 10, eerste lid, aanhef, onder c, en artikel 10,
tweede lid, aanhef, onder e van de Wob openbaar worden gemaakt;
II. Documenten die met een beroep op en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, niet
openbaar worden gemaakt.
I. Documenten die openbaar worden gemaakt
Naar aanleiding van uw verzoek. maken wij de volgende documenten openbaar met inachtneming
van artikel 10, eerste lid, aanhef, onder c, en artikel 10, tweede lid, aanhef, onder e, van de Wob.
Het betreft de volgende documenten:
a. factuur 30 november 2015;
b. factuur 21 december 2015;
c. factuur 27 januari 2016;
d. bevestiging opdracht Egon Zehnder.
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn
bedrijfs- en fabricagegegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob, die
gegevens, waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de
technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet van de
producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële
bedrijfsvoering betreffen, kunnen onder omstandigheden zodanige bedrijfsgegevens zijn.
In de documenten genoemd onder a tot en met d staan financiële gegevens vermeld die vertrouwelijk
aan de UvA zijn medegedeeld. Dit geldt voor zover af te leiden is welke prijsafspraken zijn gemaakt,
temeer nu algemeen bekend is dat de werving van Egon Zehnder betrekking had op twee collegeleden. De kosten voor de diensten van Egon Zehnder kunnen daarom niet zonder meer openbaar
worden gemaakt, daar dit haar concurrentiepositie kan beïnvloeden. De verzochte informatie ziet
namelijk op de door Egon Zehnder gehanteerde tarieven voor de aan de UvA geleverde diensten.
Deze informatie biedt inzicht in de kosten waartegen Egon Zehnder deze diensten kan aanbieden, en
betreft derhalve haar financiële bedrijfsvoering (zie hiervoor onder meer de uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083).
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In de verstrekte documenten is een aantal gegevens onleesbaar gemaakt. Het betreft gegevens over
namen van derden, (privé) e-mailadressen, klanten- en factuurnummers, contactpersonen,
handtekeningen, parafen en (privé) bankrekeningnummers. Deze gegevens worden niet openbaar
gemaakt in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. 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.
Het weglaten van bovengenoemde gegevens maakt niet dat de informatie die u in uw Web-verzoek
vraagt anders wordt, terwijl openbaarmaking van deze gegevens zou leiden tot een onevenredige
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, nu zij verder geen publieke functie
uitoefenen.
II. Documenten die niet openbaar worden gemaakt
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft het verstrekken van
informatie ingevolge deze wet 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.
Voorts heeft u verzocht om openbaarmaking van alle communicatie tussen de UvA en Egon Zehnder
met betrekking tot het rekruteren van nieuwe leden voor het CvB.
Belangen van Egon Zehnder, de UvA en de eventueel betrokken partijen en kandidaten zouden als
gevolg van openbaarmaking van deze informatie onevenredig benadeeld worden zoals bedoeld in
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Derden en partijen moeten zich immers vrij
voelen om (al dan niet vertrouwelijke) gesprekken aan te gaan met de leden van het CvB en de leden
van de RvT zonder dat deze afspraken - en de data en locaties daarvan - achteraf openbaar worden
naar aanleiding van een Wob-verzoek. De belangen van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel van derden en partijen wegen daarom zwaarder dan het belang
van openbaarheid.

BESLUIT
Het College van Bestuur besluit:
- uw verzoek toe te wijzen met inachtneming van artikel 10, eerste lid, aanhef, onder c, en
artikel 10, tweede lid, aanhef, onder e, van de Wob (hierboven onder I);
- uw verzoek af te wijzen op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob
(hierboven onder Il).
Hoogachtend,
het College van Bestuur,

mw. prof. dr. D.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 19268, 1000 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 bet bezwaar zich richt.
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30 november 2015
Arnst,1d.irr
,\Ihm,
Prbnta
Hang.Jon
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin

Factuurnummer:
Onze ref:

B0go121

Inkoopnr.:
Per mail:

EUR
EUR
Totaal excl. BTW

EUR

BTW 21%

EUR

TOTAAL

EUR

Bolton
Brnislav;i
Brussels
Budapest
êucncs ,' iJ-c!
Calr;,ry
Chicago
Coµ,nh.l~rn
Dollos
Oubai
Dusseldorf
Frankfurt
Geneva
Hamburg
Helsinki
Hong Kong
Houston
Istanbul
jakarta
Jcdd.:h
johannesburg
Xuala Lumpur
Usbon
London
J.os AngcJr~
Luxembourg
Lyon
Modrid
Malmo
MC'lboumc

Mc~iro
Miamj
Mila.n
Montn•;il

Mosrnw
Ml~mbai
Munirh
NewDrlhi
New York

o~lo

1':ilcAlto
p3rj.s

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaalbedrag binnen 30 dagen over te maken op
onderstaand rekeningnummer.

P,·ogur
R~:> de janeirn
Rome
San Francbto
Santi3g:J
Sao pauln
Sccul
.\h,nghni

Bank details:
Rekeningnr.:

IBAN:
SWIFT Code:

Ons BTW-nr.:

Singapore
\tod<hn1111
~tJt\g;i.rt

Syrinry
1clAvi,·
Tokvn
fortlntu
v;;;,m:l
\,V~H'~a""'

Zurirh

Egor, Zehnder
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EUR

EUR
EUR
Totaal excl. BTW

EUR

BTW21%

EUR

TOTAAL

EUR

Budapest
Buenos Aires
Calgary
Oucago

ii:fi~h~gtn

Dubai
DusscJdorf
Frankfurt
Gent\r.J

Hamburg
Helsinki
Hong Kong
Houston
Jstonbul
[akarta
Jeclda',
Johann«butg
Kuala Lumpur
lisbon
London
Los Angele.:.
Luxem Scurg

Lyon
Madrid
Malmo

Mdbocrnr
Me.1dco
Miami
Milan
Montr't'a)

Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaand totaaJbedrag binnen 30 dagen over te maken op
onderstaand rekeningnummer.

Moscow
Mmnb.ii
~~unicb
NcwDdhi
Nf'wYork
Oslo
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Paris
Prague"
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Rorne
Si:1 Francisco
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Sao Paulo
5enul
Shaugha]
.t:ing;ipott:
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Ons BTW-nr.: --
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1t.m
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Bt,)i1,n

EUR
EUR

l~ra 1i>.l,n .,
lh\hh'h
Huci,lpl''(
Bucno-, ,\i:~·,
C.ilJ,!,lfY
lhir,1,!1,1)

Copl·nha.,;n
D,111,,.
Dlib.ii
J);.1S.\C'lcl011

Jraukhu t
(,cfü'\'J

ll~mbu1~

Tothal excl. BTW

EUR

Ih-lsmki
llnn~ !\o,,g"
lk)\'.\!'O!l

BTW21%

EUR

l'OTAAL

EUR

ht,inl.ml

J.,k.,a.,
1,·dd.,h

JnhJnnl•,burro
N1;1lallUH))lU

Lisbon
Londen
LMAngcl.1.

l nxcmbom u
Lvon

'

~,,ruid
~t:.1lmu
~kJi,O\

:1:c:

t.1c~kn
1Ji.:mi
M1lï.n

~1,,nrn·.iJ
~!O,l'C;W
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~iunich
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f\1\1·. York
Oslo
l'.,lu ·\lto
l'~;:Ï'i
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Bevestiging ondersteuning aantrekken en benoemen Voorzitter en Rector van de UvA-HvA
Egon Zehnder
Inleiding
Met bet vertrek van Louise Gunning en Dymph van der Boom ontstaan in het College van Bestuur
van de UvA-HvA twee vacatures: de Voorzitter en Rector Magnificus
De Raad van Toezicht heeft besloten tot een proces waar in draagvlak een belangrijke plaats
inneemt. Mede om invulling te geven aan de roep om verdere democratisering heeft hij breed
samengestelde selectiecommissies ingesteld voor de twee posities, Deze zullen elk bestaan uit: een
lid op voordracht van de studentengeleding CMR, een lid op voordracht van de CSR, een lid op
voordracht van de personeelsgeleding CMR, een lid op voordracht van de COR, een lid op
voordracht van de Decanen en een lid op voordracht van de Domeinvoorzitters; daarnaast nemen
drie leden RvT plaats in de selectiecommissies. Naar verwachting zullen de commissies
gedeeltelijk overlappen.

Amsterd.ou
Athcn.\

Mlant"
Bangalore

RMcc::on.i
Beijing

Voorts is besloten de commissies te laten ondersteunen door een extern bureau. Daarbij merken
jullie op dat het bureau geen (enkele) selecterende rol zal spelen maar slechts faciliterend zal zijn
voor de selectiecommissies.

lkrlin
Hogota
Baston

Bratistava
Brui5t1s
Budapest
Buenos Ii ires

Colg,ry
Chicago
Copenhagcn

In deze context op jullie verzoek kort ("op één A4-tje") de bevestiging van onze afspraken over de

Doll"-'

ondersteuning door Egon Zehnder bij deze processen. Daarbij vragen jullie specifiek aandacht voor
de te ondernemen activiteiten, het honorarium en voor

Dubai
Dusscldorf
frankfurt
Geneva

Hamburg
Helsinki

Ondersteunende werkzaamheden
Op basis van de korte briefing en ons gesprek op donderdag 29 oktober jl. voor zien we de
volgende elementen in onze ondersteuning:
Begeleiding van kandidaten gedurende de beide processen. Dit omvat het verzamelen van de
reacties op de advertenties en zorgdragen voor een adequate behandeling van alle kandidaten.
Voorts het benaderen en toetsen van interesse van kandidaten, met hen sparren wat afwegingen zijn
ter bepaling van een eventuele kandidatuur. De ervaring leert dat, met name, meer senior
kandidaten grote behoefte hebben aan persoonlijk contact in een veilige en vertrouwelijke
omgeving voordat zij zich formeel kandidaat stellen voor een zichtbare positie. Zeker gezien de
gebeurtenissen van dit voorjaar bij de UvA-HvA verwachten we dat deze begeleiding in dit geval
een belangrijke rol kan spelen.

Hong Kong
Houston
l\tanb\,J

jakarta
Jeddoh
johanneaburg
Kuala Lumpur

Lisbon
London
LruAngeic)

luxembourg
Lyon
t.f.idricl

Malmo
Mtlbc\lmr
Mexico

Mia.mi
Milon
Montrc.>.1J
Mo~row

Mumbai
Munich
NewD elh!
Nev-York

o,Ju

11 .,JoAJto

Begeleiding van de selectiecommissies. Dit omvat naast de meer administratieve kant van de
begeleiding ook het acteren als facilitator en neutrale vertrouwenspersoon van diverse geledingen
binnen de commissies. Daarmee kunnen we een ondersteunende rol spelen om eventuele
zorgpunten op de juiste wijze ter tafel te brengen en tot een constructieve oplossing te (doen)
brengen. Hieronder zien wij ook, voor zover gewenst, één op één gesprekken met commissieleden
om eventuele gevoeligheden tijdig te kunnen onderkennen in dit delicate proces.

P.ir:.~
r1_gue

Rioilcjilne::o
Rome
San Franci.\ro
S.1ntjïll(O

Sac Puulc

s,ou)
Sh,miho1i
Singapore

Stockhdm
~IIIHp.,,n

s.vctm·:1
TdAvi.,
fukvo

Administratieve· .en logistieke begeleiding. Dit omvat het verwerken van de reacties op de
advertenties alsmede het verzamelen en op een overzichtelijke wijze presenteren van kandidaten
die op verschillende wijzen zich melden of gesuggereerd worden door diverse geledingen van en

Tc1ln11.:
vienn:
W,.çw
\v;1~~1i.1J,..IC!l D(

zm·,;1

EQon:Zehnder

rond de UvA-HvA. Ook valt hieronder het opzetten van interviews tussen de selectiecommissies en
kandidaten van de shortlist. Om de vertrouwelijkheid hiervan te waarborgen stellen we voor deze
afspraken bij ons op kantoor te doen plaatsvinden.
Ondersteuning bij de besluitvorming. Uiteraard zal de besluitvorming plaatsvinden door de
selectiecommissies. We zien onze rol als faciliterend. Het kan onder meer behelzen het op
gestructureerde wijze in kaart brengen van kandidaten en het faciliteren van de discussie over de
kandidaten, waar zinvol aan de hand van besproken criteria. Voorts kunnen we dienstbaar zijn door
duiding te geven aan minder harde, meer kwalitatieve aspecten van de verschillende
kandidaten. Ook zouden we een waardevolle rol kunnen spelen door het nemen van referenties
over de laatste kandidaten.
Honorarium

Het overeengekomen honorarium voor onze dienstverlening is gebaseerd op de verwachte
tijdsbesteding van ons team, gegeven de complexiteit en de noodzakelijke zorgvuldigheid van de
opdracht voor deze twee rollen. Voor deze opdracht ter ondersteuning bij het vinden, aantrekken en
benoemen van de Voorzitter en de Rector van het College van Bestuur van de UvA-RvA hebben
wij

Relatie

1

Ter bevestiging van onze afspraken ontvangen wij graag een getekend exemplaar van dit document
retour.
Wij zien uit naar een heel plezierige samenwerking in dit boeiende traject.
Met vriendelijke groet,

Voor akkoord:

Consultant
Egon Zehnder

Universiteit van Amsterdam
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