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Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek
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520195

Geachte

In uw brief van 13 januari 2014, ontvangen op 14januari 2014, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna; Wob) informatie verzocht
over de financiering van wetenschappelijk onderzoek van universitaire instellingen

8h b 3CtwOardlng de daiunn
in Nederland door mijn ministerie In de penode 2010-2013, enanekepjne,*vejmeien.

Wilt u sledHs én zaak In uw

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij briet van 24 januari
2014, kenmerk 477200. In de brief van 6 tebruarl 2014, kenmerk 481623, Is aan
u meegedeeld dat de beslissing op uw Wob-verzoek Is verdaagd met vier weken.

Op 4 en 11 februari 2014 heeft u contact gehad met mevrouw Den Heftog over
de reikwijdte van uw Wob-verzoek. Met u is overeengekomen dat u uw Wob
verzoek beperkt tot een overzicht met daarin informatie over het onderwerp van
het onderzoek, welke universitaire insteiiing het onderzoek heeft uitgevoerd, de
wijze waarop het onderzoek is gefinancierd (contract of subsidie), het bedrag dat
mijn ministerie heeft betaald en het jaar waarin het onderzoek is gefinanderd.
Deze afspraken zijn bi] brief van 18 februari 2014, kenmerk 486020, bevestigd.

In de brief van 10 maart 2014, kenmerk 493203, is aan u meegedeeld dat de
beslistermni]n met uw instemming Is opgeschort tot 24 april 2014. Vervolgens is
op 16 april 2014 met u een verdere verienging van de termijn overeengekomen
tot 4juni 2014. Dit Is bi] brief van 22 aprii 2014, kenmerk 509454, aan u
bevestigd.

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 3, eerste iid, van de Wob, kan een ieder een verzoek om
informatie neergeiegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid
richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordeijkheid van een
bestuursorgaan werkzame insteliing, dienst of bedrijf. Een dergelijk verzoek wordt
ingewiliigd met in achtneming van de uitzonderingsgronden en beperkingen die
zijn opgenomen in de artikelen 10 en 11 van de Wob.
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Binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum fWODC) en de
Da m

diverse beleidsciusters van mijn ministerie is onder de zoekterm ‘universiteit’ 22

gezocht naar onderzoeken die het bestuursdepaftement van mijn ministerie
in de periode 2010-2013 rechtstreeks in de hoedanigheid van opdrachtgever of
subsidieverstrekker heeft getinancierd. Gezocht is naar onderzoeken waarvan de
kosten ten laste van de begroting van mijn ministerie zijn gekomen.

Bij de zoeksiag zijn In totaal 15E onderzoeken gevonden. Naast onderzoeken van
universiteiten die op grond van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek worden bekostigd dan wei zijn aangewezen, zijn ook
onderzoeken aangetroffen van vier zelfstandige instellingen die deei uitmaken van
en universitaire holding, Het betreft hier onderzoeken van het Kohnstamm
Instituut, Pro Facto, het PLATform Opleiding, Onderwijs en Organisatie CPlato) en
Risbo. Verder zijn onderzoeken aangetroffen van vier zelfstandige stichtingen die
met een universiteit gelieerd zijn dan wel waren, namelijk de Stichting IVA, het
Instituut voor Onderzoek naar Leetwijzen en Verslaving (tVO), het Research
Centre voor Onderwijs en Arbeidsmarkt CROA) van de Stichting UBER en de
Stichting 550 Economisch Onderzoek.

Aan de hand van de aangetroffen gegevens heb Ik een overzicht samengesteld
bestaande uit: de titels van de rapporten c.q. het onderwerp van de onderzoeken
voor zover het onderzoek nog niet is afgerond, de universitaire instellingen
die de onderzoeken hebben uitgevoerd de bedragen die daaraan door het
bestuutsdepartement van mijn ministerie in de periode 20 10-2013 zijn
uitgegeven, de jaren waarin de betaiingen zijn verricht en of deze betalingen zijn
gedaan in het kader van een subsidie of een contract. In dit overzicht zijn ook de
onderzoeken van de bovengenoemde zelfstandige instellingen opgenomen.

Zie nawijze

Over uw verzoek heb Ik derde-beianghebbenden, in dit gevai de betrokken
universitaire instellingen, In de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen kenbaar
te maken, De belanghebbenden hebben geen bedenkingen geuit.

Overwegingen

Een deel van de informatie die u vraagt, is al openbaar. Op deze informatie
Is de Wob niet van toepassing. Ik heb uw verzoek, voor zover de Informatie
nog niet openbaar Is, getoetst aan de artikeien 10 en 11 van de Wob en stel vast
dat er geen belemmeringen zijn om deze informatie ook openbaar te maken.

Besluit

Ik verstrek u het door mij samengesteide overzicht inzake de nanciering van
wetenschappelijk onderzoek van universitaire instellingen door het
bestuursdepartement van mijn ministerie in de periode 2010-2013. Ook maak ik
de daarin opgenomen informatie, voor zover deze niet al openbaar is, openbaar.
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Dit besluit en het bijgevoegde overzicht zullen op wwwrijksoverheid.nI
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Een afschrift van dit besluit zend ik aan de betrokken universitaire Insteilingen.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

P.]. van der Flier
Hoofd sector )urldische Zaken, tevens Juridisch Adviseur
van het f1lnlsterle van Veîilgheid en Justitie

Tegen dit besluit kunt ii binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. 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. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister
van Veiligheid en Justitie, t.a.v. Directie Wetgeving en ]uridische Zaken, Sector
Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.


