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Geachte,
Bij brief van 2 juli 2015, door mij ontvangen op 7 juli 2015, heeft u bij de
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) een verzoek ingediend op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van bepaalde
documenten ter zake van specifiek in uw verzoek genoemde uitgaven/kosten
(wagenpark/auto’s, privéchauffeurs, declaraties, credit card uitgaven en externe
inhuur) over de jaren 2010 t/m 2014.
Per aangetekende brief van 9 juli 2015 heb ik u de ontvangst van uw verzoek
bevestigd en u verzocht contact met mij op te nemen om te overleggen over de
reikwijdte van uw verzoek. CEA heeft daarop geen reactie van u mogen ontvangen.
Per aangetekende brief van 3 augustus 2015 is de beslistermijn met vier weken
verdaagd.
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 2 juli 2015, mijn besluit met motivering. Daarbij
merk ik vooraf op dat in alle documenten op grond van artikel 10, tweede lid,
aanhef en sub e Wob persoonsgegevens als namen en telefoonnummers zijn
weggelakt.
Ad 1 Documenten betreffende auto’s die aan het wagenpark van CEA zijn
toegevoegd, door CEA zijn geleased of anderszins gebruikt, met inbegrip van alle
facturen betrekking hebbend op (voorgenomen) aanschaf, kosten van onderhoud
en brandstofkosten.

Besluit: Op dit punt wijs ik uw verzoek af, omdat CEA niet beschikt over een eigen
wagenpark, noch over auto’s die geleased zijn of anderszins worden gebruikt.
Ad 2 Documenten betreffende alle uitgaven aan (privé)chauffeurs, met inbegrip van
een urenoverzicht waaruit ten minste de uitgaven aan de ‘wachttijd’ van de
chauffeurs blijkt.
Besluit: Op dit punt wijs ik uw verzoek af, omdat CEA geen uitgaven aan
(privé)chauffeurs heeft gedaan.
Ad 3 Alle documenten waar één of meer van de woorden ‘Maserati’, ‘Audi’,
‘Bentley’, ‘BMW’, ‘Bugatti’, ‘Ferrari’, ‘Hummer’, ‘Lamborghini’, ‘McLaren’, ‘Mercedes’,
‘Porsche’, ‘privé-vliegtuig’, ‘prive jet’ of ‘sportauto’ in voorkomen, met inbegrip van
alle vervoegingen daarvan.
Besluit: Op dit punt wijs ik uw verzoek af, omdat CEA niet beschikt over
documenten waarin één of meer van de genoemde woorden of vervoegingen
daarvan voorkomen.
Ad 4 Documenten die een overzicht bevatten van alle declaraties die de directie en
overige functionarissen van CEA hebben gedaan, met inbegrip van alle
onderliggende documenten.
Besluit: Ik wijs uw verzoek op dit punt toe. De gevraagde documenten heeft CEA,
voor zover deze openbaar worden gemaakt, bij CEA ter inzage gelegd tot 30
september 2015 van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur na
voorafgaande telefonische afspraak.
Ad 5 Documenten betreffende alle uitgaven die met credit cards zijn gedaan, met
inbegrip van overzichtslijsten hiervan.
Besluit: Op dit punt wijs ik uw verzoek af, omdat CEA niet beschikt over credit
cards en er derhalve ook geen credit card uitgaven zijn geweest.
Ad 6 Alle uitgaven aan externe inhuur, waaronder mede verstaan externe sprekers
en payrollers.
Besluit: Ik wijs uw verzoek op dit punt gedeeltelijk af. Informatie over tarieven en
voorwaarden van door CEA ingehuurde bedrijven of bedrijfsmatig verrichte
activiteiten, evenals informatie uit deze documenten waaruit blijkt van de
bedrijfsprocessen van de betrokken derden wordt geweigerd op grond van artikel
10, eerste lid aanhef en sub c en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g Wob. De
resterende informatie uit deze documenten wordt openbaar gemaakt in een
separaat document en is bij CEA ter inzage gelegd tot 30 september 2015 van
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur na voorafgaande
telefonische afspraak.
Wijze van openbaarmaking
U geeft in uw verzoek geen voorkeur voor een wijze van verstrekking, maar stelt
dat zonder uw schriftelijke toestemming geen kosten in rekening gebracht mogen
worden. Om die reden is gekozen voor terinzagelegging ten kantore van CEA tot 30
september 2015 op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, na
voorafgaande telefonische afspraak.

Het onderhavige besluit zal op grond van artikel 8 Wob, in geanonimiseerde vorm,
gepubliceerd worden op de website van CEA.
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.

