m

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

College van Bestuur

Juridische Zaken
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 1 9268
1000 GG Amsterdam
www.uva.nl

Datum

Telefoon

Uwkenmer1<

Bijlage

Ons kenmer1<

21 juni 2018
E-mail

2018-057887
Onderwerp

Wob-verzoek

Geachte
1.

Verzoek

Bij schrijven van 26 april 2018, door ons ontvangen op 26 april 2018, heeft u met beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van:
"in documenten neergelegde informatie over de volgende bestuurlijke aangelegenheid: onderzoek
van
. dat onder meer is uitgemond en in het proefschrift:
Het gaat om alle onderzoek van

Hieronder verstaat u onder meer:
"- alle ruwe onderzoeksdata en - gegevens (namen van particuliere personen mogen worden
weggelakt, niet die van rechters omdat zij in de openbaarheid treden);
- alle interviews, (ingevulde) vragenlijsten, etc., ook als deze uiteindelijk niet zijn gebruikt;
- ppt 's van presentaties, artikelen, memo's, etc;
- gegevens over de aanstelling van
. als
voorafgaand en gedurende het
onderzoek, waaronder correspondentie over de aanstelling, aanstellingsbrief, arbeidsvoorwaarden,
daadwerkelijk als medewerker uitgevoerde werkzaamheden;
- alle correspondenties, waaronder mailwisselingen, brieven, kattenbelletjes, etc. Mai/wisselingen
kunnen evt. in backups worden gevonden;
- gegevens over de
waar de onderzoeken hebben plaatsgehad (afspraken hierover zijn
niet bindend bij toepassing van de Wob)."
Bij brief van 2 mei 2018, met kenmerk 2018cu0368, is de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd
en bij schrijven van 23 mei 2018, met kenmerk 20 I 8cu0444, is de beslistermijn met vier weken
verdaagd. Op 27 mei 2018 heeft u per e-mailbericht een ingebrekestelling verzonden wegens het niet
tijdig beslissen op uw verzoek. Bij e-mailbericht van 29 mei 2018 heeft u aangegeven de verdaging
niet te hebben ontvangen.
Bij brief van I juni 2018 hebben wij u gevraagd uw verzoek ten aanzien van "ppt 's van presentaties,
artikelen, memo's, etc" en "alle correspondenties, waaronder mailwisselingen, brieven,
kattenbelletjes, etc. "te specificeren, daarbij is de beslistermijn met maximaal twee weken
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opgeschort. Op 2 juni 2018 heeft u per e-mailbericht laten weten het verzoek niet nader te
specificeren en de opschorting niet te accepteren. U heeft nogmaals verwezen naar uw
ingebrekestelling van 27 mei 2018.
2. Wettelijk kader
Artikel I, aanhef en onder b, van de Wob luidt: "In deze wet en de daarop berustende bepalingen
wordt verstaan onder[ ... ] bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan."
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."
3. Overwegingen
Volgens vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(ABRvS) 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016: 1130) ziet het begrip 'bestuurlijk', gelet op het doel
van de Wob, op het openbaar bestuur in al zijn facetten en betreft het niet alleen het externe optreden
van het bestuur, maar ook de interne organisatie.
Geen bestuurlijke aangelegenheid
In haar uitspraken van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:208:321 en ECLI:NL:RVS:208:322) heeft de
ABRvS bepaald dat onderzoeksgegevens die tot stand zijn 'gekomen bij uitvoering van een
onderzoek door aan de universiteit verbonden onderzoekers en louter met een wetenschappelijk
oogmerk tot stand zijn gekomen geen betrekking hebben op de bestuursvoering van de universiteit.
Daarmee heeft de Afdeling geoordeeld dat de onderzoeksgegevens geen bestuurlijke aangelegenheid
betreffen.
Naast uw verzoek om onderzoeksgegevens en -data, vraagt u ook om openbaarmaking van alle
interviews, (ingevulde) vragen ook als deze niet zijn gebruikt, power point presentaties, artikelen en
memo's en alle correspondentie waaronder mailwisselingen, brieven, kattenbelletjes etc. Deze
documenten zijn ook aan te merken als onderzoeksgegevens en betreffen daarmee eveneens geen
bestuurlijke aangelegenheid.
Wij wijzen uw verzoek om openbaarmaking van de bovengenoemde documenten derhalve af.
Geen documenten aanwezig
In uw Wob-verzoek vraagt u specifiek om openbaarmaking van het volgende:
- gegevens over de aanstelling van
als
voorafgaand en gedurende het
onderzoek, waaronder correspondentie over de aanstelling, aanstellingsbrief, arbeidsvoorwaarden,
daadwerkelijk als medewerker uitgevoerde werkzaamheden;
- gegevens over de.
waar de onderzoeken hebben plaatsgehad (afspraken hierover zijn
niet bindend bij toepassing van de Wob).
Met betrekking tot uw verzoek om bovengenoemde informatie kunnen wij niet aan uw verzoek
voldoen. Conform vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld: ECLI:NL:RVS:2014:4684) kunnen
verzoekers op grond van de bepalingen van de Wob bestuursorganen niet verplichten gegevens, die
zij niet te hunner beschikking hebben, te vergaren, te bewerken of daarover stukken op te stellen.
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Aangezien er geen documenten zijn waarin de verzochte informatie is neergelegd en wij op grond
van de Wob evenmin gehouden zijn een document op te maken ofte laten maken wijzen wij uw
verzoek, voor wat betreft de bovengenoemde documenten af.
Ingebrekestelling
Bij e-mailbericht van 27 mei 2018 heeft u een ingebrekestelling verzonden. Op 29 mei 20 I 8 heeft u
per e-mailbericht aangegeven onze verdaging van 23 mei 2018 niet te hebben ontvangen, daarnaast
geeft u aan dat de verdaging ongeldig is omdat de brief onbevoegd is ondertekend. Het College is
van oordeel dat de beslistermijn tijdig is verdaagd. Uw ingebrekestelling van 27 mei 2018 is daarmee
prematuur en zal verder niet in behandeling worden genomen.
4.

Besluit

Het College van Bestuur besluit:
uw verzoek voor wat betreft de onderzoeksgegevens en -data afte wijzen omdat er geen sprake
is van een bestuurlijke aangelegenheid als bedoeld in artikel I, aanhef onder b, van de Wob;
uw verzoek voor wat betreft de overige gevraagde informatie afte wijzen;
uw ingebrekestelling niet in behandeling te nemen.
Hoogachtend,
het College van Bestuur,

ur. ueert T.M. ten Dam,
voorzitter

,,,., 1.11u1.

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na verzending van deze beslissing bezwaar instellen bij het College van
Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 19268, I 000 GG Amsterdam. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam, adres, datum, gronden van het bezwaar en een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar zich richt of een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
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