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3. Overwegingen
Kort samengevat verzoekt u om documenten met betrekking tot de nieuwe bacheloropleiding
Science and Design aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. U vraagt
het College daarbij “in de afhandeling van dit verzoek rekening te houden met het publieke belang
van de medezeggenschap als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.”
Het College is van oordeel dat uit uw verzoek d.d. 4 februari 2022 blijkt dat het verzoek enkel tot
doel heeft gegevens en informatie te vergaren in het kader van de medezeggenschapsprocedure voor
wat betreft het instellen van een nieuwe opleiding aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica. U benoemt immers expliciet dat het Wob-verzoek dient te worden beoordeeld in het
kader van de taken van de medezeggenschap.
Uit uw verzoek blijkt dat u niet heeft beoogd om de gevraagde documenten voor eenieder openbaar
te laten zijn zoals met de Wet openbaarheid van bestuur beoogd, doch slechts om zelf in het bezit
van die stukken te komen teneinde deze te gebruiken in een medezeggenschapsprocedure. Gelet
hierop zal het College uw verzoek dan ook niet in behandeling nemen omdat er sprake is van
misbruik van recht (zie ook de uitspraak van de Afdeling van 19 december 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:4185). Daarbij acht het College van overwegend belang dat de door u
gevraagde informatie door u kan worden opgevraagd in de instemmingsprocedure waarbij u als
betrokken bent, gelet op artikel 9.38a en artikel 9.32, zesde lid van de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Wellicht ten overvloede hecht het College eraan te vermelden dat, ook wanneer uw Wob-verzoek
wel in behandeling zou worden genomen, de door u gevraagde documenten gelet op artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob niet openbaar kunnen worden gemaakt, omdat
openbaarmaking zou leiden tot een onevenredige benadeling van de UvA. Het in dit stadium
openbaar maken van documenten die bovendien voor het merendeel nog bestaan uit concepten, kan
het mogelijk starten van de nieuwe opleiding onnodig schaden. Andere instellingen hebben dan
immers de beschikking over informatie die anders pas, gelet op de aangewezen procedure, in
definitieve vorm en bij het aanvragen van macrodoelmatigheid bij de Commissie Doelmatigheid
Hoger Onderwijs (CDHO) op de website van voornoemde commissie wordt gepubliceerd, zodat
belanghebbenden daarover zienswijzen kunnen indienen. Het nu publiceren van de gevraagde
documenten – openbaarmaking op grond van de Wob is immers openbaarmaking voor een ieder –
zal deze procedure doorkruisen, met alle negatieve gevolgen van dien.
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 veertien of meer
kopieën: € 0,35 per kopie.
Dit Wob-besluit betreft het verstrekken van 0 kopieën, derhalve bedraagt de verschuldigde
vergoeding € 0,00.
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