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Uw Wob-verzoek

Geachte heer
1. Verzoek
Bij schrijven van 28 februari 2020, heeft u met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
verzocht om openbaarmaking van alle documenten en alle informatie van “… alle vastleggingen en
verslagen (notulen, verslagen en opnames) van het overleg tussen het College van Bestuur en de
decanen van de faculteiten zoals bijvoorbeeld in het CBO.” U heeft daarbij aangegeven dat het u gaat
om documenten vanaf 1 januari 2017 tot heden (28 februari 2020).
Bij brief van 3 maart, met kenmerk 2020cu0203, is de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd en
bij schrijven van 25 maart 2020, met kenmerk 2020cu0256, is de beslistermijn met vier weken
verdaagd. Bij brief van 23 april 2020, met kenmerk 2020cu0327, is de beslistermijn met vier weken
verdaagd met een beroep op overmacht in verband met de huidige coronacrisis.
2. Wettelijk kader
Artikel 3, eerste lid, van de Wob luidt: “Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.”
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.
Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in een geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
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3. Overwegingen
De Wob kent als hoofdregel dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende redenen
zijn die zich verzetten tegen openbaarmaking. De uitzonderingsgronden en beperkingen op deze
regel zijn in de Wob neergelegd.
U heeft onder meer verzocht om alle vastleggingen en verslagen (notulen, verslagen, opnames) van
het overleg tussen het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten.
Uw verzoek leidt tot de volgende documenten:
a. verslagen van de vergaderingen van het College van Bestuur van 1 januari 2017 tot en met
28 februari 2020;
b. notulen van het Centraal Bestuurlijk Overleg van 1 januari 2017 tot en met 28 februari 2020.
De documenten onder a zijn reeds openbaar en derhalve kan niet nogmaals worden besloten tot
openbaarmaking van deze documenten. De plicht tot openbaarmaking ingevolge de Wob heeft geen
betrekking op informatie die reeds openbaar is (zie onder meer de uitspraak van de afdeling van
17 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2015:1863). Uw verzoek om openbaarmaking van deze documenten
wijst het College dan ook af. Ten aanzien van de verslagen van het College van Bestuur wordt
verwezen naar: https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/college-van-bestuur/verslagen-cvbvergadering/verslagen-cvb-vergadering.html
In de documenten onder b geldt dat deze documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.
In het Centraal Bestuurlijk Overleg voert het College van Bestuur overleg met de decanen. Het
interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld. Degene die
het document heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor hemzelf of
voor het gebruik door anderen binnen de overheid (UvA). De documenten onder b zijn met deze
bedoeling opgesteld. Dat de Centrale Studentenraad in de gelegenheid wordt gesteld vertrouwelijk de
agenda en notulen van het Centraal Bestuurlijk Overleg in te zien, maakt dit niet anders. Immers zijn
voornoemde documenten niet met derden, buiten de overheid (UvA), gedeeld en dient in de
overweging te worden betrokken dat openbaarmaking op grond van de Wob, een openbaarmaking
inhoudt voor een ieder. Voor zover in de documenten onder b sprake is van feitelijke gegevens, zijn
deze zodanig met de persoonlijke beleidsopvattingen verweven dat ook deze gegevens op grond van
artikel 11 van de Wob niet openbaar worden gemaakt.
Gelet op het voorgaande wijst het College uw verzoek ten aanzien van de documenten onder b
geheel af op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob.
4. Kopieerkosten
Conform het tweede lid van de Regeling kopieerkosten bij een verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur Universiteit van Amsterdam bedraagt de vergoeding voor het verstrekken
van minder dan 6 kopieën, € 0,00
Dit Wob-verzoek betreft het verstrekken van 0 kopieën van documenten. Derhalve bedraagt de
verschuldigde vergoeding € 0,00.
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