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Onderwerp

Uw Wob-verzoek

Geachte
1. Verzoek
Bij schrijven van 14 februari 2020, heeft u met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
verzocht om openbaarmaking van alle documenten en alle informatie inzake “betrokkenheid van het
Verbond van Verzekeraars bij de financiering en het beleid van het Amsterdam Centre for Insurance
Studies (ACIS) en de opleiding Executive MSc Verzekeringskunde.”
Bij brief van 14 februari 2020, met kenmerk 2020cu0131, is de ontvangst van uw Wob-verzoek
bevestigd en bij schrijven van 9 maart 2020, met kenmerk 2020cu0222, is de beslistermijn met vier
weken verdaagd.
2. Wettelijk kader
Artikel 3, eerste lid, van de Wob luidt: “Een ieder kan 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, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft het verstrekken van
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het 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.
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3. Overwegingen
Beoordeling van uw verzoek heeft geleid tot het volgende document:
a. Schrijven d.d. 14 februari 2020, betreft: toezegging kostenvergoeding ACIS 2020
In het document waar u om heeft verzocht, staan (bijzondere) persoonsgegevens vermeld van een
medewerker van de UvA alsook van medewerkers van het Verbond van Verzekeraars. Door
openbaarmaking van deze gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van deze personen aangetast.
Ten aanzien van deze gegevens dient het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
zwaarder te wegen dan het belang van de openbaarheid. Om die reden zijn deze gegevens,
e-mailadressen, doorkies- en kamernummers, namen en een handtekening, weggelakt. 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, nu zij verder geen publieke functie uitoefenen.
Voorts staat in document a een totaalbedrag genoemd van door ACIS gemaakte kosten voor het
bezoek aan ACIS bijeenkomsten door leden van het Verbond van Verzekeraars. 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 het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen
of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Het is vaste jurisprudentie dat
van bedrijfs- en fabricagegegevens sprake is, indien en voor zover uit die gegevens
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 (zie onder meer ECLI:NL:RVS:2017:2395). Ook gegevens die
uitsluitend de financiële bedrijfsvoering betreffen, kunnen onder omstandigheden
als bedrijfsgegevens worden aangemerkt. De weigeringsgrond zoals neergelegd in artikel 10, eerste
lid, aanhef en onder c, van de Wob is bedoeld om te voorkomen dat de bedrijfsgegevens die
bedrijven met het oog op concurrentie geheim willen houden, maar wel genoodzaakt zijn aan
bestuursorganen te verstrekken, openbaar moeten worden gemaakt (zie Kamerstukken II 1986/87,
19859, 3, p. 33). In de document a staan (financiële) gegevens die vertrouwelijk aan de UvA zijn
medegedeeld. Dit geldt voor zover af te leiden is welke (prijs-)afspraken zijn gemaakt. Het
totaalbedrag wordt dan ook niet openbaargemaakt.
Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven zich in bovenstaande verstrekking te kunnen
vinden.
4. Kopieerkosten
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 minder dan 6 kopieën, € 0,00
Dit Wob-verzoek betreft het verstrekken van 1 kopie van documenten. Derhalve bedraagt de
verschuldigde vergoeding € 0,00.
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5. Besluit
Het College van Bestuur besluit:
uw verzoek toe te wijzen met inachtneming van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel
10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob;
• een verschuldigde vergoeding vast te stellen voor het verstrekken van 1 kopie, van € 0,00.
•

Hoogachtend,
het College van Bestuur,

prof. dr. 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, 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 het bezwaar zich
richt.
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Betreft

Toezegging kostenvergoeding ACIS 2020
Geachte
Het Verbond is verheugd dat de ALV op 18 december 2019 heeft ingestemd met het voorstel ACIS
voor het jaar 2020 een bedrag van€
,- toe te kennen. Het betreft een kostenvergoeding. Het
bedrag is een wederprestatie voor de mogelijkheid dat leden van het Verbond de bijeenkomsten
van ACIS kunnen blijven bijwonen. Het gaat dus om een centrale afrekening {lump sum) van de
door ACIS gemaakte kosten voor het bezoek van ACIS bijeenkomsten door !eden van het Verbond.
Aan de individuele bezoekers (leden van het Verbond} zal dus geen toegangsgeld in rekening
worden gebracht.
De intentie is om, afhankelijk van de financiele situatie van de sector en het Verbond en de
goedkeuring van de ALV, de kostenvergoeding voort te zetten de komende jaren.
De factuur voor het toegewezen bedrag voor 2020 zien we graag tegemoet en we verheugen ons
wederom op een prettige en succesvolle samenwerking.

Met vriendeliike groe_t.
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