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DISCLAIMER Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van het CEA niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en
tijdige overbrenging van dit bericht Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele
bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van
onbevoegde derden. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen
en de afzender daaromtrent te informeren.
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Betreft: Zienswijze Wob-verzoek

Geachte
Bij brief van 9 februari 2022 heeft u de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: VU) in de gelegenheid
gesteld om binnen twee weken een zienswijze te geven met betrekking het voorgenomen besluit van de
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (hierna: CEA) om documenten te openbaren die betrekking
hebben op de VU. Via deze brief ontvangt u de zienswijze van de VU.
Vertrouwelijke documenten
In de documenten die de CEA voornemens te openbaren, is al de nodige informatie weggelakt De VU
onderschrijft dit en is verheugd dat de CEA dit met zorgvuldigheid heeft gedaan
In aanvulling hierop verzoekt de VU de CEA om vier documenten integraal te weigeren Het betreft de
documenten:
1. VU-B-2019-Basisset 5 JAAR (nr. 8 in de inventarisatielijst);
2. VU-B-2020-Basisset 3 JAAR (nr. 14 in de inventarisatielijst);
3. VU-B-2020-Basisset 6 STUD (nr. 17 in de inventarisatielijst); en
4. VU-B-2021-Basisset 2 JAAR (nr. 19 in de inventarisatielijst).
Deze documenten betreffen de jaarverslagen van 2018, 2019 en 2020 en een Visie en
kernwaardendocument uit 2020 van de accountantsopleiding van de VU Anders dan de CEA lijkt te
veronderstellen, zijn dit vertrouwelijke documenten die nooit openbaar zijn en zullen worden gemaakt
door de VU.
Weigeringsgronden
Indien de vier voormelde documenten openbaar worden gemaakt, wordt de VU daardoor onevenredig
benadeeld. Het gaat betreft namelijk (concurrentie)gevoelige informatie, die gaat over de financiële
huishouding en strategische aanpak van de accountantsopleiding van de VU.
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Het belang van het voorkomen van deze onevenredige benadeling weegt zwaarder dan het belang van
openbaarmaking Eens te meer, omdat het documenten betreft die de VU vertrouwelijk én vrijwillig heeft
gedeeld met de CEA Het betreft geen documenten waarover de CEA vanuit haar wettelijke taak over dient
te beschikken.
De grond op basis waarvan de CEA deze documenten zou moeten weigeren kan gevonden worden in
artikel 10 lid 2 onder g van de Wob (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling)
Tot slot
Wij worden graag op de hoogte gehouden van het vervolg. Graag ontvangen wij vóór openbaarmaking
een afschrift van het definitieve besluit, inclusief de te openbare documenten.
Uiteraard zijn wij bereid deze zienswijze verder toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
namens het College van Bestuur,

