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Geachte , 
 
Op 14 juni 2022 heeft u een verzoek om informatie ingediend op grond van de Wet open 
overheid (Woo). 
 
Op 15 juni 2022  is de ontvangst van uw verzoek bevestigd.  
 
Op 8 juli 2022 hebben wij de in artikel 4.4, eerste lid, Woo, genoemde beslistermijn van vier 
weken, op grond van artikel 4.4, tweede lid, Woo, verdaagd met twee weken. 
 
Bij schrijven van 25 juli 2022 bent u in kennis gesteld dat het verzoek openbaarmaking van 
gegevens betreft, waarbij derden belanghebbenden zijn. Op grond van artikel 4.4, lid 3, van 
de Woo, is dan ook de termijn voor het geven van een beslissing met de zienswijzetermijn, 
opgeschort. 
 
I. Wettelijk kader  
Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Woo, kan een ieder een verzoek om publieke 
informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
 
Ingevolge het zevende lid wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming 
van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo.  
 
Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woo, blijft het verstrekken van 
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover dit persoonsgegevens betreft als 
bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 
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gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens 
kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt. 
 
Ingevolge artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Woo, blijft het openbaar maken 
van informatie eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van (e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, (f) de bescherming van 
andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevensgegevens en (h) de beveiliging van personen en bedrijven en het 
voorkomen van sabotage. 
 
Ingevolge artikel 2.1.van de Woo, is de Woo enkel van toepassing op informatie, neergelegd 
in bij de universiteit berustende documenten - schriftelijk stukken of ander geheel van 
vastgelegde gegevens - die naar de aard verband houden met de publieke taak van de 
universiteit. Informatie die eerder, al dan niet op grond van de Woo, openbaar is gemaakt, 
kan niet nogmaals op grond van de Woo openbaar worden gemaakt. Deze informatie is 
reeds openbaar, zodat de Woo hierop niet meer van toepassing is. 
 
II. Documentenonderzoek 

Het Woo-verzoek is door de Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid uitgezet binnen 
de organisatie. De Afdeling Juridische Zaken van het Bestuursbureau heeft daarbij een 
coördinerende rol. Gezocht is in zaakdossiers. Daarnaast is gezocht in het Document 
Managementsysteem, papierendossiers, email-berichten van betrokken personen en 
netwerkbestanden. 
 
III. Besluit openbaarmaking 
 
Wij hebben besloten om de gevraagde documenten openbaar te maken met uitzondering 
van: 
- persoonsgegevens en tot personen te herleiden gegevens van derden en medewerkers die 

vanuit hun functie niet naar buiten toe treden; 
- in de documenten vervatte bankrekeningnummers en budget-nummers van het 

financieel administratieve systeem van de Universiteit Leiden (SAP-nummers). 
 
Wij vinden het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het belang van 
het voorkomen van onevenredige benadeling van de betrokken derden zwaarder wegen dan 
het belang van openbaarmaking van deze tekstdelen. 
 
IV. Zienswijze 
Bij de openbaarmaking van de documenten zijn derde belanghebbenden betrokken. Deze 
derde belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken. 
Deze zienswijzen zijn meegewogen in het besluit. 
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V. Motivering 
 
I. Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de 
Woo) 
 
Persoonsgegevens 
Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BJ5104 en 
ECLI:NL:RVS:2012:BY7303), die ook na de inwerkingtreding van de Woo nog steeds van 
toepassing kan worden geacht, inzake de te maken belangenafweging kan, waar het gaat om 
het beroepshalve functioneren van een persoon, slechts in beperkte mate een beroep worden 
gedaan op het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders als 
het gaat om het openbaar maken van namen. Namen zijn persoonsgegevens en het belang 
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen openbaarmaking daarvan 
verzetten. Daarbij speelt de functie van de betrokkene een rol. Daarbij is bepalend of deze 
personen medewerkers zijn die uit hoofde van hun functie reeds in de openbaarheid treden. 
 
Dat is het geval voor medewerkers die naar hun aard een functie vervullen waarbij zij buiten 
toe treden, zoals medewerkers die een bestuurlijke functie vervullen, en medewerkers van 
wie de functie naar zijn aard meer openbaarheid met zich meebrengt. Ingeval een 
medewerker niet in een functie naar buiten toe treedt, kunnen wij het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer afwegen tegen het belang van openbaarmaking. 
Van deze medewerkers zijn niet alleen de namen onleesbaar gemaakt, maar ook de gegevens 
waarmee deze medewerkers (eenvoudig) geïdentificeerd kunnen worden, zoals directe 
telefoonnummers en directe e-mailadressen. 
 
Parafen, handtekeningen, geboortedata en paspoortgegevens 
In alle documenten zijn parafen, handtekeningen, privé-emailadressen en privé mobiele 
telefoonnummers en geboortedata onleesbaar gemaakt ter voorkoming dat betrokkenen in 
hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het 
internet, in artikelen of om (identiteits-)fraude mee te plegen. 
 
II. De beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage (artikel 5.1, 
tweede lid, aanhef en onder h, van de Woo) 
 
Bankgegevens 
Onder de Woo wordt informatie openbaar gemaakt voor een ieder. Bankgegevens en SAP-
nummers zijn vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Openbaarmaking van deze gegevens kan 
leiden tot benadeling van de betrokken de universiteit en derden belanghebbenden. De 
bankgegevens en SAP-nummers zijn derhalve onleesbaar gemaakt.
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VI. Aanleveren documenten 
Gezien de grote hoeveelheid documenten verlenen wij u toegang tot een directory van 
waaruit u de bestanden kunt kopiëren/downloaden. U ontvangt van SURF-drive een email 
met een link naar deze directory. De directory is beveiligd met een wachtwoord.  

Het wachtwoord luidt: De link is geldig tot 1 oktober 2022.  
 
Wij verzoeken u er voor zorg te dragen dat u de bestanden vóór 1 oktober 2022 heeft 
gekopieerd/gedownload. Ook wordt het geanonimiseerde besluit samen met de 
openbaargemaakte informatie, zodra het besluit in rechte is komen vast te staan, op de 
universitaire website gepubliceerd. 
 
Wij vertrouwen erop dat wij aan uw verzoek hebben voldaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het College van Bestuur, 
 

Prof. mr. A.T. Ottow 
Voorzitter 
 
 
 
Bezwaar aantekenen 

U kunt bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dient u binnen zes weken na de datum 

van verzending van dit besluit een brief – met daarbij een kopie van dit besluit – te zenden naar het College van Bestuur, p/a de 

Commissie voor beroep- en bezwaarschriften, Postbus 9500, 2300 RA in Leiden of per e-mail secretariaat-jz@bb.leidenuniv.nl. In 

deze brief (het bezwaarschrift) vermeldt u waarom u het niet eens bent met het besluit. 

 




