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Geachte […], 

 

In uw e-mail van 17 oktober 2022, heeft u met een beroep op de Wet open overheid 

(hierna: Woo) informatie verzocht over samenwerking tussen het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en Vindicat atque Polit. U verzoekt hierbij om: 

 

“Any records and documents in relation to Vindicat Atque Polit from 2015 until 

today. This may include, but is not limited to: 

- Bank transfer statements to Vindicat Atque Polit 

- Minutes from meetings regarding sponsorship and collaboration 

- Contracts between the Ministerie van Buitenlandse Zaken and Vindicat Atque 

Polit” 

 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij e-mail van 18 oktober 

2022. 

 

Bij e-mail van 1 november 2022 heb ik u voorts laten weten dat de beslistermijn 

aangaande uw verzoek, met toepassing van artikel 4.4., derde lid, van de Woo 

wordt opgeschort met maximaal een week, om derde partijen in de gelegenheid te 

stellen hun zienswijze op de voorgenomen openbaarmaking te geven. Die 

opschorting is op 9 november 2022 beëindigd.  

 

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt. 

 

Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen 

verwijs ik u naar de bijlage. 

 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal tien documenten aangetroffen. Deze 

documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is 

gevoegd. De inventarislijst vermeldt de toegepaste uitzonderingsgronden per 

document. De uitzonderingsgronden uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1. In het 
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besluit staat de nadere toelichting bij de toegepaste gronden. Hierdoor wordt per 

document duidelijk wat is besloten. 

 

Besluit 

Ik heb besloten (deels) aan u verzoek tegemoet te komen. Onder het kopje 

‘Overwegingen’ van dit besluit licht ik dit toe. 

Overwegingen 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder  

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.  

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 

daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in artikel 1.1. van de Woo. Dit is 

een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 

overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 

beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 

hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 

wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is 

niet van toepassing op informatie die al openbaar is.  

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 

van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 

Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 

uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve 

uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang 

van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 

Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. 

In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke 

uitzonderingsgronden van toepassing zijn.  

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens 

die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, 

telefoonnummers, functienamen en handtekeningen. Bij (bepaalde passages uit) de 

documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van 

betrokkenen niet bekend wordt omdat dit hun privacy kan schenden. Dat vind ik 

niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 

Het voorkomen van onevenredige benadeling 

Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen 

geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling toebrengt 

en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. In 

verschillende documenten is dit het geval. Deze benadeling bestaat uit het feit dat 

hier gaat om een bankrekeningnummer, algemene e-mailadressen, algemene 
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telefoonnummers en een BTW-nummer. Ik vind dat de voorkoming van deze 

benadeling zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien er 

door openbaarmaking een vergroot risico bestaat op misbruik en onheus gebruik 

van deze gegevens. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar. 

 

Het grootste gedeelte van de informatie in het document met ID-nummer 1190148 

valt buiten de reikwijdte van het verzoek. Vandaar dat ik alleen het gedeelte van 

de informatie die wel binnen het verzoek valt hier citeer: 

 
“Studievereniging 
(…) 
Vindicat (Groningen) 
(…) 
 

Type Vereniging Studievereniging 
(…)   (…) 
Studentenvereniging Vindicat 
 
Universiteit /  Afspraak 
Stad 
(…)   (…) 

Groningen  Logo met link op interne leden app, banner op website 
(…)   (…)” 
 

De samenwerking met studie- en studentenverenigingen 

Ten aanzien van de samenwerking met studie- en studentenverenigingen merk ik 

in algemene zin nog het volgende op. De aanpak om binnen de campus recruitment 

doelgroepen op de arbeidsmarkt te benaderen is gewijzigd per augustus 2022. 

Sindsdien maakt het ministerie onderscheid naar het type vereniging: 

“studievereniging” en “studentenvereniging”. Een studievereniging is gekoppeld 

aan een specifieke faculteit of opleidingsrichting bij een onderwijsinstelling. Een 

studentenvereniging kent die structuur niet. Arbeidsmarktcommunicatie gericht op 

studieverenigingen is daardoor meer doelgroepgericht. 

Daarnaast is er door het ministerie nog een groep geïdentificeerd: 

“Diversiteitsnetwerken”. Dit zijn studentenverenigingen die zich specifiek richten 

op een bepaalde diversiteitsgroep. Voor een diverse en inclusieve werving en 

selectie en arbeidsmarktcommunicatie is het van belang om diversiteitsnetwerken 

onderdeel te maken van de campus recruitment. 

Vanaf 2023 gaat Buitenlandse Zaken enkel nog samenwerkingen aan met 

studieverenigingen en loopbaancentra van de kennisinstellingen. Het ministerie wil 

deze samenwerking waar mogelijk uitbreiden naar alle Nederlandse universiteiten. 

Daarnaast is het voornemen de samenwerking met diversiteitsnetwerken voort te 

zetten. De samenwerking met de studieverenigingen en diversiteitsnetwerken zal 

het ministerie vooral baseren op de effectiviteit van de samenwerking, op direct 

persoonlijk contact (beurzen/lezingen) en op de behoefte van de doelgroep.  

Met Vindicat is eind 2021 een overeenkomst aangegaan die loopt tot 1 januari 

2023. Deze overeenkomst zal het ministerie niet verlengen.  
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Wijze van openbaarmaking en plaatsing op internet 

De documenten die door mij openbaar worden gemaakt op grond van de Woo, treft 

u bij dit besluit in kopie aan. De openbaar gemaakte documenten en dit besluit 

worden geplaatst op www.rijksoverheid.nl, zodat ze voor een ieder beschikbaar zijn.  

 

Mocht u naar aanleiding van dit besluit vragen hebben, kunt u contact opnemen 

met de Directie Juridische Zaken via woo@minbuza.nl. 

 

Hoogachtend, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
Namens deze, 
[…] 
 

 
 
[…] 
 

Bezwaarschrift indienen  

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit bekend is 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. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister 

van Buitenlandse Zaken t.a.v. Directie Juridische Zaken, Afdeling Nederlands Recht, 

Postbus 20061, 2500 EB, Den Haag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:woo@minbuza.nl
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo 

Artikel 1.1 

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 

belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 

Artikel 2.1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 

eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van 

vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van 

dat orgaan, die persoon of dat college; 

milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet 

milieubeheer; 

Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een 

orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die 

krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. 

 

Artikel 2.5 

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van 

openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving. 

Artikel 4.1 

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 

werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 

verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 

worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 

5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 

binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te 

preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam. 

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de 

verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde 

lid. In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 

wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker 

bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de 

daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 

bepaalde in hoofdstuk 5. 

 

Artikel 4.2 

 

1. Voor zover het verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een ander 

bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de verzoeker zo 
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nodig naar dat bestuursorgaan verwezen. Is het verzoek schriftelijk gedaan, dan 

wordt het voor zover betrekking hebbend op informatie die bij een ander 

bestuursorgaan berust, onverwijld doorgezonden aan dat bestuursorgaan, onder 

mededeling van de doorzending aan de verzoeker. 

2. Indien  het verzoek betrekking heeft op informatie die op grond van enig 

wettelijk voorschrift bij het bestuursorgaan had behoren te berusten, vordert het 

bestuursorgaan de gevraagde informatie van degene die over de informatie 

beschikt. Degene die over de gevraagde informatie beschikt, verstrekt deze per 

omgaande aan het bestuursorgaan. 

3. Voor zover een verzoek als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, dat is gericht aan 

een der Kamers of de verenigde vergadering der Staten-Generaal, betrekking 

heeft op informatie die door de regering vertrouwelijk aan de Staten-Generaal is 

verstrekt, zendt de Kamer of de verenigde vergadering het verzoek ter 

behandeling door aan Onze Minister of Onze Ministers die deze informatie 

vertrouwelijk heeft of hebben verstrekt. 

 

Artikel 5.1 

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 

3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 

gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 

persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 

algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 

de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 

verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 

internationale organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke 

lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de 

informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 

concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 

g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 

i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 

genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke 

motivering. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2022-05-01/0#Hoofdstuk4_Artikel4.1
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&paragraaf=3.1&g=2022-06-02&z=2022-06-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&paragraaf=3.1&g=2022-06-02&z=2022-06-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&paragraaf=3.2&g=2022-06-02&z=2022-06-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040940&paragraaf=3.2&g=2022-06-02&z=2022-06-02
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4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de 

geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie 

dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van 

de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden. 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 

milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige 

benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede 

lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling 

opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de 

openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 

informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde 

gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 

onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover 

daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad 

wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt 

tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 

betrekking heeft op emissies in het milieu. 
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Bijlage 2 – Inventarislijst  

 

 

 
 

Nr. ID Datum Naam Beoordeling 
Weigeringsgrond indien deels 
openbaar 

1 1190145 
18-10-

2022 
FW: Herinnering openstaande factuur - Vindicat atque 
Polit Deels Openbaar 5.1.2e 

2 1190159 
31-01-

2022 Reminder.PDF Deels Openbaar 5.1.2e, 5.1.5 

3 1190160 
31-01-

2022 inv21010054.PDF Deels Openbaar 5.1.2e, 5.1.5 

4 1190147 
09-05-

2022 Samenwerking ministerie van Buitenlandse Zaken Deels Openbaar 5.1.2e, 5.1.5 

5 1190148 
09-08-

2022 Samenwerkingen campus recruitment 2022.xlsx Deels Openbaar buiten verzoek 

6 
 

1190150 
06-12-

2021 RE: Campus recruitment  Deels Openbaar 5.1.2e, buiten verzoek 

7 1190163 
13-12-

2021 Contract Vindicat-BZ - CH.pdf Deels Openbaar 5.1.2e, 5.1.5  

8 1194757 
27-10-

2022 FW: Advies vanuit COM over campus recruitment Deels Openbaar 5.1.2e 

9 1213040 
14-12-

2022 FW: Vindicat sponsorpropositie  Deels Openbaar 5.1.2e, 5.1.5 

10 1213041 
14-12-

2022 Sponsorpropositie Vindicat.pdf Deels Openbaar 5.1.2e, 5.1.5 

 

 

 

 


