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1. Verzoek
Bij schrijven van 13 mei 2021 heeft u met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om
openbaarmaking van: “Alle relevante documentatie, communicatie en informatie met betrekking tot
het besluit alle emeritus hoogleraren en gepensioneerde docenten hun onderwijsbevoegdheden te
ontnemen, zoals voorgenomen in de memo ‘doorwerken na AOW-leeftijd”.
U heeft daarbij aangegeven dat het mogelijk zou kunnen gaan om:
“- Informatie over de totstandkoming en uitvoering van de memo of het in de memo
aangekondigde besluit
- Documentatie van het CvB, Personeel & Organisatie, de faculteiten en de
departementen/afdelingen met betrekking tot deze memo of het in de memo aangekondigde
besluit
- De communicatie tussen (leden van) het College van Bestuur en P&O met betrekking tot
deze memo of het in de memo aangekondigde besluit
- De communicatie tussen (leden van) het College van Bestuur en (leden van) de
faculteitsbesturen met betrekking tot deze memo of het in de memo aangekondige (sic)
besluit
- De communicatie tussen (leden van) de faculteitsbesturen en (leden van) de
afdelingen/departementen met betrekking tot deze memo of het in de memo aangekondigde
besluit
- Andere communicatie over de memo of het in de memo aangekondigde besluit tussen de
voorgenoemde of andere personen en organen
- Notulen van vergaderingen, op elk organisatieniveau, waarin de memo of het in de memo
aangekondigde besluit besproken is
- Overige documentatie met informatie en communicatie met betrekking tot de memo of het
in de memo aangekondigde besluit”

Ons kenmerk
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Bij schrijven van 17 mei 2021, met kenmerk 2021cu0356, is de ontvangst van uw Wob-verzoek
bevestigd en bij schrijven van 4 juni 2021, met kenmerk 2021cu0410, 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
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. U heeft – samengevat - verzocht om openbaarmaking van
documenten met betrekking tot het door u bij het verzoek overgelegde memo van 12 maart 2021, dat
ziet op het doorwerken van wetenschappelijk personeel na het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Beoordeling van uw verzoek heeft geleid tot de volgende documenten:
a.
b.
c.
d.

agenda Raad van Afdelingsvoorzitters, vergadering 6 mei 2021;
definitief memo Doorwerken wetenschappelijk personeel na AOW-leeftijd, 12 mei 2021;
concept memo Doorwerken wp na AOW-leeftijd, 12 maart 2021;
concept memo Doorwerken wp na AOW-leeftijd, 2 april 2021.

Voor document a geldt dat informatie die niet onder uw Wob-verzoek valt, uit het document is
weggelakt. Tevens is de naam van de opsteller en het directe telefoonnummer van diegene uit het
document verwijderd. Door openbaarmaking van deze persoonsgegevens wordt de persoonlijke
levenssfeer van de betreffende persoon 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. Het weglaten van bovengenoemde gegevens maakt overigens niet dat de informatie
die u in uw Wob-verzoek vraagt en door openbaarmaking van het document anders wordt, terwijl
openbaarmaking van deze gegevens zou leiden tot een onevenredige inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van de betrokkene, nu deze persoon verder geen publieke functie uitoefent.
Document b wordt in zijn geheel openbaar gemaakt.
Voor wat betreft documenten c en d overweegt het College dat het gaat om concepten die zijn
opgesteld ter intern beraad en deze documenten derhalve persoonlijke beleidsopvattingen bevatten.
Het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld
(Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3). Degene die het document heeft opgesteld moet de
bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor hemzelf of voor het gebruik door anderen binnen de
overheid. Bovengenoemde documenten zijn met dit doel opgesteld.
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