3.1 Inventarisatie documenten
In uw e-mail van 23 februari 2022 heeft u verzocht om openbaarmaking van informatie.
Gelet op de reikwijdte van de Wob, heeft CEA beoordeeld in hoeverre zij over
documenten beschikt waarin de informatie als door u opgesomd is opgenomen. Op basis
van uw verzoek zijn vier documenten aangetroffen met een zienswijze. CEA heeft geen
mondelinge zienswijzen ontvangen. De ontvangen zienswijzen zijn, in één bestand, als
bijlage bij dit besluit gevoegd. Ten aanzien van elk van deze documenten heeft CEA
beoordeeld of en in hoeverre de daarin opgenomen informatie binnen de reikwijdte van
uw verzoek valt en of en in hoeverre deze informatie openbaar gemaakt mag worden.
3.2 Derdebelanghebbenden
Bij de openbaarmaking van alle documenten spelen belangen van derden een rol.
Conform de verplichtingen van de Awb hebben wij vier derdebelanghebbenden in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het voorgenomen besluit tot
openbaarmaking. Slechts één van de derdebelanghebbenden heeft hierop gereageerd en
aangegeven dat zij geen bezwaren heeft tegen openbaarmaking van hun zienswijze op
de door CEA voorgestelde wijze.
3.3 Motivering
Hierna vindt u een toelichting op het besluit om het verzoek tot openbaarmaking
gedeeltelijk af te wijzen.
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. Het recht op
openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een
goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe.
Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar
gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking
van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen,
maar niet het specifieke belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob
niet mogelijk is. In dat licht vinden onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In de openbaar te maken documenten
staan persoonsgegevens. Dit betreft gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals
onder meer namen, e mailadressen, functienamen, briefkenmerken, telefoonnummers.
CEA is van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke
levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.
Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken medewerkers van
onderwijsinstellingen waarop CEA toezicht houdt. Deze gegevens maakt CEA dus niet
openbaar.
CEA maakt de ontvangen zienswijzen gedeeltelijk openbaar. Dit betreft de documenten
met nummers 1 tot en met 4. De openbaarmaking wordt gedeeltelijk geweigerd op grond
van artikel 10, tweede lid, sub e Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer),
zoals hiervoor gemotiveerd. De passages waarvan openbaarmaking op de gronden wordt
geweigerd zijn paars gearceerd.

4. Wijze van openbaarmaking
De openbaar te maken documenten zijn bijgevoegd en tevens is een geanonimiseerde
versie van dit besluit met bijbehorende documenten, kenbaar gemaakt op www.cea.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

J.P.M.J. Leerentveld RA RE
secretaris

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond
van die wet kan door elke belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, Postbus 7984, 1008 AD
Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het volgende te
bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.

