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Geachte XXX,
Bij brief van 28 juni 2016, door ons ontvangen op 1 juli 2016, heeft u de
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van bepaalde
documenten ter zake van het personeelsbeleid over het jaar 2015.
Wettelijk kader
Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. Dit
uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen verzet
of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn.
Besluit
Uw verzoek wordt gedeeltelijk afgewezen. Hieronder vindt u per onderwerp, zoals
beschreven in uw verzoek van 28 juni 2016, mijn besluit met motivering.
Ad 1 Het aantal FTE werkzaam binnen de organisatie in 2015
Besluit: Ik wijs uw verzoek op dit punt af. Dit gegeven is reeds eerder openbaar
gemaakt in het jaarverslag 2015 van CEA dat beschikbaar is op de website van CEA
(http://www.ceaweb.nl/Over-CEA/, rechterkolom onder “jaarverslag”). Een Wobverzoek kan niet zien op informatie die reeds eerder openbaar is gemaakt.
Ad 2 Een organogram van de organisatie
Besluit: Op dit punt wijs ik uw verzoek af, omdat CEA niet beschikt over een
organogram. Voor nadere informatie over de organisatie van CEA verwijs ik u naar
de jaarverslagen die beschikbaar zijn op onze website.
Ad 3 Het functiehuis van de organisatie
Besluit: Op dit punt wijs ik uw verzoek af, omdat er geen documenten zijn ten
aanzien van het functiehuis. CEA heeft zelf geen personeel in dienst. Alle
medewerkers die werkzaam zijn op het bureau van CEA worden ingehuurd van een
externe dienstverlener. Voor zover uw verzoek ziet op welke functies de

medewerkers die bij CEA werkzaam zijn vervullen, verwijs ik u wederom naar ons
jaarverslag, waarin per medewerker de functie-aanduiding is aangegeven.
Ad 4 Alle loonkosten van de organisatie in 2015
Besluit: Ik wijs uw verzoek op dit punt toe. U verzoekt om een opgave van de
(totale) loonkosten over 2015. Zoals aangegeven onder punt 3 beschikt CEA niet
over eigen personeel, maar worden de medewerkers van het bureau ingehuurd bij
een externe dienstverlener. De kosten van inhuur betreffen de werkelijke
loonkosten van de medewerkers en zijn in het jaarverslag opgenomen onder de
post bureaukosten. De loonkosten over 2015 bedragen: € 354.664,10.
Wijze van openbaarmaking
In uw Wob-verzoek vraagt u om openbaarmaking van de gevraagde documentatie
door het beschikbaar stellen van hard copy documenten. Nu alle gevraagde
informatie in onderhavig besluit is opgenomen, volsta ik met toezending van deze
brief per aangetekende post.
Het besluit is heden ook gepubliceerd op de website van CEA
(http://www.ceaweb.nl/Openbaarmaking/).
Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

J.P.M.J. Leerentveld RA RE
Secretaris

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is,
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit gemotiveerd
bezwaar aantekenen bij de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, Postbus
7984, 1008 AD Amsterdam. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn
ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust.

