
 

 

 

 

Van: >
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 18:23
Aan: @nuffic.nl>
Onderwerp: WOB-verzoek
 
Beste , geachte dames en heren,
 
Bij deze doe ik een WOB-verzoek bij Nuffic (zie hieronder) en verzoek ik om een bevestiging van
de ontvangst van dit verzoek.
 
Ik veronderstel dat deze mail voldoende is als officieel WOB-verzoek.
 
Mocht dit niet juist zijn en mocht het nodig zijn om dit verzoek op papier per post naar u te
sturen, dan verzoek ik u vriendelijk mij dit per ommegaande te laten weten.
 
Met vriendelijke groeten,
 

 

 

 
 
 
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
Postbus 29777
2500 LT Den Haag
 

Hilversum, 18 februari 2021
 
Betreft: Wob-verzoek
 
Zeer geachte heer/mevrouw,
 
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik,

, journalist, op eigen titel om openbaarmaking van hieronder
nader te specificeren informatie bij of onder u.
 



De bestuurlijke aangelegenheid waarover ik informatie vraag, is uw beleid met betrekking
tot: Financiering van een project van IVO en/of Tilburg Sustainability Center en/of Tilburg
School of Economics and Management (TiSEM) van de Tilburg University, waarbij
honderd Afrikaanse PHD-studenten in Nederland zouden promoveren. 
 
Het verzoek betreft de periode van 01-01-2008 tot 31-12-2013.
 
In de afhandeling van dit verzoek vraag ik u rekening te houden met het publieke belang
van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.
 
Informatie
Concreet vraag ik u om (kopie van) alle informatie met betrekking tot Financiering project
IVO (Tilburg University) promotie/begeleiding 100 Afrikaanse PHD-studenten van 01-01-
2008 tot 31-12-2013, waaronder:
 
- Vergaderstukken, waaronder: ingekomen stukken, besluiten, besluitenlijsten en notulen;
- Correspondentie, gespreksverslagen intern (brieven, e-mails inclusief bijlagen,
gespreksnotities);
- Alle externe correspondentie (brieven, e-mails inclusief bijlagen, gespreksnotities);
- Memo's, notities;
- Rapporten, adviezen waaronder: project- en programmaplannen, evaluatierapporten,
eindverslag; 
- Financiële documenten waaronder: begrotingen, verslagen, verantwoordingen, project-
afhandeling.
 
Mocht u beschikken over andere documenten die - aanvullend of in plaats van gevraagde
documenten - inzicht in deze bestuurlijke aangelegenheid kunnen geven, dan verzoek ik u
die documenten ook te verstrekken.
 
Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u er mee bekend bent dat tevens
bij één of meer andere bestuursorganen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp,
verzoek ik u zonder oprekken van termijnen doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste
orgaan. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan ontvang ik daarover graag bericht.
 
Mondelinge toelichting
Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit
verzoek, dan ben ik graag bereid een nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover zo
spoedig mogelijjk maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek
contact op te nemen.
 
Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastgelegde informatie ongeacht de gegevensdrager: dus naast
klassieke papieren documenten bijvoorbeeld ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-
berichten en audio- en videobestanden.
 
Bescherming persoonlijke levenssfeer
Indien u tot het oordeel komt dat het belang van bescherming van de persoonlijke
levenssfeer integrale openbaarmaking van documenten in de weg staat, verzoek ik
subsidiair om openbaarmaking met weglating van de persoonsgegevens, zij het dan
uitsluitend van personen die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden.
Wanneer u persoonsnamen niet openbaar wilt maken verzoek ik u deze te vervangen door
een nummer, zodat de betrokkenheid van eenzelfde persoon bij meerdere aspecten of






