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1. Verzoek 
Bij schrijven van 26 mei 2016, door ons ontvangen op 27 mei 2016, heeft u met beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (Web) verzocht om openbaarmaking van alle documenten betreffende 
"I. Alle gespreksverslagen, notulen en resulterende rapporten van vergaderingen en overige 

bijeenkomsten die betrekking hebben op het IXA bestuur en lXA management, die gehouden 
zijn door 

i) leden ,·an het College van Bestuur van de UvA (hierna "College"), al dan niet 
gezamenlijk met vertegenwoordiging van de decanen, afdelingen Juridische Zaken 
en/of Financiën van de UvA; 
ii) de ondernemingsraden (GOR en COR), 

zulks vanaf I januari 2012 tot heden 
2. Alle gespreksverslagen, notulen en resulterende rapporten van vergaderingen en 

bijeenkomsten die gehouden zijn door het bestuur van DCA, met of zonder aanwezigheden 
van het lXA management, zulks vanaf I januari 2012 tot heden 

3. Alle rapporten (intern en extern) die op verzoek van het IXA bestuur zijn opgesteld met 
betrekking tot de governance en functioneren van de IXA, zulks vanaf 1 januari 2012 tot 
heden 

4. Alle correspondentie tussen hel College en/of het lXA bestuur (dan wel individuele leden van 
het College en het IXA bestuur) enerzijds en her ministerie van Economische Zaken 
anderzijds, met betrekking tot de inrichting van IXA, zulks vanaf 1 januari 201 I tot heden." 

Bij brief van 1 juni 2016, met kenmerk 2016cu0913, is de ontvangst van het Wob-verzoek bevestigd 
en bij schrijven van 15 juni 2016, met kenmerk 20 l 6cu0996, is de beslistermijn met vier weken 
verdaagd. 

Bij schrijven van 22 juli 2016, met kenmerk 2016cu 1236, is u medegedeeld dat wij de zienswijze 
van de betrokken partijen hebben opgevraagd en is de beslistermijn op grond van artikel 6, derde lid, 
van de Wob opgeschort. De ontvangen zienswijzen zijn betrokken in de besluitvorming. 
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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. 

Jngevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en IJ 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. 

Op grond van artikel IO, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft het verstrekken van 
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover bet belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

3. Overwegingen 
De beoordeling van uw verzoek leidt tot de volgende categorieën documenten: 
I. Documenten die reeds openbaar zijn; 
ll. Documenten die openbaar worden gemaakt met inachtneming Yan artikel IO van de W ob; 
Ill. Documenten die niet aanwezig zijn; 
IV. Documenten die niet openbaar worden gemaald op grond van artikel 11 van de Wob. 

I. Informatie reeds openbaar 
Bij het beoordelen van uw verzoek is gebleken dat documenten betreffende notulen en 
gespreksverslagen van de Centrale Ondernemingsraad (COR) 1

, voor een deel reeds openbaar zijn 
gemaakt. 

Het betreft de volgende documenten: 
a. verslagen vanaf januari 2015 tot en met april 2016 

Voor zover documenten en informatie reeds openbaar zijn, kan het College van Bestuur (College) 
niet besluiten tot openbaarmaking. 

I-let College wijst uw verzoek om openbaarmaking van informatie, voor zover dit is neergelegd in de 
onder a genoemde documenten, af. 

ll. Documenten die openbaar worden gemaakt met inachtneming van artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder e, van de Wob en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob 

De beoordeling Yan uw verzoek om informatie met betrekking tot '· ... alle gespreksverslagen, 
notulen en resulterende rapporten van vergaderingen en overige bijeenkomsten die betrekking 
hebben op het !XA bestuur en !XA management, die gehouden zijn door leden \J{//1 het College V{l/1 
Bestuur van de UvA (hierna "College'), al dan niet gezamenlijk met vertegenwoordiging van de 
decanen, afdelingen Juridische Zaken en/ofFinanciën van de UvA, 

1 http ://wv,:w. uva.n L' over-de-u va/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/ centra le 
ondernemingsraad/vergaderingen/vergaderingen.html 

Pagina 2 



Ons kenmer1< 

2016cul565 

zulks vanaf I januari 20 I 2 rot heden. alle gespreksverslagen. notulen en resulterende rapporten van 
vergaderingen en bijeenkomsten die gehouden zijn door het bestuur 1•a11 IXA, met a/zonder 
aanwczighcdcn 1'1111 hel /XA management.zulks vanaf I januari 2012 tol heden en alle rapporten 
(intern e11 extern) die op verzoek 1•m1 hel IXA bestuur zijn opgesteld met betrekking tot de 
governance enfunctioneren w111 de IXA, zulks vanaf januari 2012 tor lieden." heeft geleid tot de 
volgende documenten: 

b. directie, erslag 20 I l ; 
c. interim control memorandum van 14 februari 2012; 
d. in control verantwoording van 7 augustus 2012; 
e jaarverslag 20 I 2 van 7 februari 2013; 
f. Pan Amsterdam Valorisatieplan van 14 september 2012; 
g. jaarrapportage 2013. Pan Amsterdam Valorisatie; 
h. jaarverslag eenheid 2013 van 10 februari 2014; 
t. in control verantwoording van 9 juli 2013; 
J. jaarrapportage 2014, Pan Amsterdam Valorisatie; 
k. jaarplan 2014, Pan Amsterdamse Valorisatie; 
I. 4 maandsrapportage 20 l 4, van 24 april 2014; 
m. jaarverslag 2014, bedrijf3000 BKT; 
n. jaarplan 2015; 
o. rapportage Bureau Kennis Transfer 2e kwartaal van 31 juli 2015; 
p. jaarrapportage 2015, Pan Amsterdamse Valorisatie; 
q. plan 2016 van maart 2016; 
r. schrijven van het College aan de Centrale ondernemingsraad (COR) van 23 mei 2013, 

betreffende ·'Pan Amsterdam TTo··; 
s. advies COR inzake "Pan Amsterdam TTO'' van 12 juli 2013; 
t. Plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie (RJ&E), en correspondentie daaromtrent 

vanaf 17 februari 2012 tot en met 16 november 2012; 
u. schrijven aan het College van Bestuur van 23 april 2012; 
v. schrijven Yan 14 augustus 2012, College aan de voorzitter van de COR met als onderwerp 

"Advies kwartiermaker Pan Amsterdam Valorisatie". 

Voorts heeft u verzocht om " ... alle correspondentie tussen het College en/of het IXA bestuur (dan 
wel individuele leden van het College e11 het IXA bestuur) enerzijds en her ministerie van 
Economische Zaken anderzijds, met betrekking tot de inrichting van IXA, zulks vanaf l januari 201 I 
tot heden. "Beoordeling heeft geleid tot de volgende documenten: 

w. schrijven Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betreffende "Visitatie advies 
"Ondernemen met Kennis", "Naar de Top"; 

x. schrijven IXA van 16 februari 2016 betreffende valorisatieprojecten; 
y. schrijven IXA van 14 maart 2016 met als onderwerp "Verlenging subsidiabele periode 

"Ondernemen met Kennis": 
aa. schrijven IXA van 3 mei 2016 met als onderwerp "herinnering verzoek verlenging 

subsidieperiode"; 
ab. schrijven RVO van 22 mei 2014 betreffende "Conversies leningen"; 
ac. schrijven van 31 juli 2013 van Bureau Kennistransfer met als onderwerp "Ontbrekende 

gegevens subsidieaanvraag "Ondernemen met Kennis?"; 
ad. schrijven Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 2 februari 2012 

betreffende "Inzet universiteiten voor Innovatiecontracten"; 
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ae. schrijven Ministerie van Economische Zaken , Landbouw en Innovatie van 19 april 2012 met 
als onderwerp "Voorschotverlening subsidieaanvraag "Ondernemen met kennis'·,·; 

af. schrijven Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 april 2014 
betreffende het jaarplan 2014; 

ag. schrijven van Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken betreffende "verzoek 
ontbrekende gegevens subsidieaanvraag "Ondernemen met kennis?"; 

ah. schrijven van Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken , Landbouw en 
Innovatie van 20 december 2012 betreffende een besluit tot verlening van subsidie: 

ai. uitnodiging van Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. om de subsidieaanvraag "Valorisatieplan Amsterdam naar de top .. toe te lichten: 

aj. schrijven Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
van 18 augustus 2011 betreffende een besluit tot , erlening subsidie; 

ak. schrijven Bureau Kennistransfer van de Universiteit van Amsterdam (UvA) van 27 september 
2012 betreffende het indienen van het Pan Amsterdam Valorisatieplan; 

al. schrijven van het College van de UvA van 8 december 20 I I met als onderwerp 
"va lorisatieprogramma ··: 

am schrijven Bureau Kennistransfer van 11 april 2014 met als onderwerp "Begrotingsw ijziging Pan 
Amsterdam Valorisatieplan; 

an. memo: "Besluit CvB Proof of Concept financiering in het kader van Kennisvalorisatie", van 11 
februari 2014; 

ao. schrijven van het College van de UvA van 21 december 201 I met als onderwerp "Projectplan .. ; 
ap. sch rij" en RVO van 13 november 2015 betreffende ·· Afspraak inzake begrotingswijzigingen, 

opvolging advies en continuering project"; 
aq. schrijven RVO van 13 november 2015 betreffende "Verzoek gegevens subsidieaanvraag 

"Ondernemen met kennis .. en "Naar de Top". 

In de documenten onder b tot en met aq, is een aantal gegevens onleesbaar gemaakt. Het betreft 
gegevens over namen van derden, (privé) e-mailadressen, contactpersonen, 
overheidsidentificatienummers en -kenmerken, handtekeningen, en parafen. Deze gegevens worden 
niet openbaar gemaakt in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld 
in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het belang van bescherming Yan deze 
persoonsgegevens weegt zwaarder dan openbaarmaking van deze gegevens nu het niet openbaar 
maken van deze gegevens niet de informatie raakt waarom u in uw Web-verzoek heeft verzocht. 

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 is onleesbaar gemaakt de informatie over eventuele bij de activiteit betrokken derden, zoals 
gesprekspartners en partijen waarmee IXA heeft samengewerkt of waarmee LXA samenwerkt. 
Belangen van deze derden en partijen zouden als gevolg van openbaarmaking van deze gegevens 
onevenredig benadeeld worden zoals bedoeld in artikel I 0, tweede lid, aanhef en onder g, van de 
Wob. Derden en partijen moeten zich immers vrij voelen om (al dan niet vertrouwelijke) gesprekken 
aan te gaan met DCA zonder dat deze afspraken - en de data en locaties daarvan - achteraf openbaar 
worden naar aanleiding van een Web-verzoek. De belangen van bij de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden en partijen wegen daarom zwaarder dan 
het belang van openbaarheid. Het onleesbaar maken van de naam van derden en partijen waarmee 
wordt samengewerkt doet daarnaast geen afbreuk aan de door u opgevraagde informatie. 
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U heeft tevens verzocht 0111 ·· ... alle gespreksverslagen, notulen en resulterende rapporten van 
vergaderingen en overige bijeenkomsten die betrekking hebben op het IXA bestuur en IXA 
management, die gehouden zijn door de ondernemingsraden (GOR en COR)". Beoordeling hiervan 
heeft geleid tot de volgende documenten: 

ar. verschillende verslagen interne COR-\'ergaderingen. 

I\'. Documenten die niet openbaar worden gemaakt op grond van artikel 11 van de Wob 

Er zijn documenten aanwezig die wat betreft de inhoud ervan vallen onder uw verzoek om 
openbaarmaking, Deze documenten worden op grond van artikel 11 van de Wob echter niet 
openbaar 
gemaakt. Het betreft de volgende documenten. 

ap. verschillende notulen van het Bestuurlijk overleg Pan Amsterdam TTO vanaf april 2014 tot en 
met april 2016. 

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob (Kamerstukken II, 
1986/87, 19, 859. nr. 3, blz. 13) wordt het interne karakter van een stuk bepaald door het oogmerk 
waarmee het is opgesteld. Zij die het hebben opgesteld of de inhoud ervan voor hun verantwoording 
hebben genomen , moeten de bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor henzelf of voor het 
gebruik door anderen binnen de overheid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt voorts dat het doel van de in 
artikel 11, eerste lid, van de Wob neergelegde bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen is, 
de bescherming van de vrije meningsvorming, het belang om in vertrouwelijke sfeer te kunnen 
"brainstormen" zonder vrees voor gezichtsverlies en het kunnen waarborgen dat bij de primaire 
vormgeving van het beleid de betrokkenen in alle vrijheid hun gedachten en opvattingen kunnen 
uiten (Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, p. 14 en 38). Onder persoonlijke beleidsopvatting 
wordt verstaan een opvalt ing, voorstel, aanbeveling of conclusie van één of meer personen over een 
bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten (zie onder meer de 
uitspraak van de Afdeling van I september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN5699). De documenten 
onder ap zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. 
De niet relevante passages van bovengenoemde documenten, zoals de aanhef en afsluiting, worden 
niet openbaar gemaakt nu om deze informatie (data en tijden van overleg) niet wordt verzocht. 

4. Kosten van de gevraagde documenten 
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 kopieën van documenten voor 14 of meer kopieën E 0,3 5 per kopie. 

Dit Wob-verzoek betreft het verstrekken van 680 kopieën van documenten, derhalve bedraagt de 
verschuldigde vergoeding € 238,00. 

5. Bezwaar belanghebbenden 
Bij brief van 22juli 2016, met kenmerk 2016cul236, hebben wij u medegedeeld dat wij de 
zienswijze van de betrokken partijen hebben opgevraagd. Uit deze zienswijzen maken wij op dat de 
betrokkenen mogelijk bezwaar zou kunnen hebben tegen openbaarmaking van bovengenoemde 
documenten. Derhalve zullen wij, op grond van artikel 6, vijfde lid van de Wob, de informatie twee 
weken na dagtekening van dit besluit verstrekken, zodat de belanghebbenden de mogelijkheid wordt 
geboden om bezwaar te maken. 
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6. Besluit 
Het College van Bestuur besluit: 

• uw verzoek af te wijzen voor zover de gevraagde informatie reeds openbaar is (hierboven 
onder I); 

• uw verzoek afte wijzen ten aanzien van bepaalde documenten, met een beroep op artikel 11 van 
de W ob (hierboven onder IV); 

• uw verzoek in te willigen met inachtneming van artikel 10, aanhef en onder e van de Wob 
(hierboven onder 11); 

• een verschuldigde vergoeding vast te stellen voor kopieën van documenten ten bedrage van 
€ 238,00. 

Hoogach,.1d) 
het Colleze, van Bestuur. 

pro r. or. ueert I .!YI. ren uam, 
voorzitter 

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na verzending van deze beslissing bezwaar instellen bij het College van 
Bestuur "an de Universiteit van Amsterdam, t.o.v. Juridische Zaken, Postbus 19268, I 000 GG Amsterdam. Uw 
bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam, adres, datum, gronden '-311 het bezwaar en een 
omschrijving van het besluit v. aartegen het bezwaar zich richt of een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt. 
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