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Geachte
1. Verzoek
Bij schrijven van 8 augustus 2016 heeft u, met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
verzocht om openbaarmaking van ..... alle informatie over de totstandkoming w111 de hoogte w111 de
instellingscollegcgeldtorieven aan de Universiteit van Amsterdam te verstrekken, in het bijzonder
van twee opleidingen, de Bachelor en Master Geschiedenis (vol tijd en deeltijd).
Graag ontvang ik [ontvangt 11} alle beschikbare gegevens van u [de Universiteit van Amsterdam}
over de hoogte van de werkelijke kosten per student voor het volgen van de opleiding Bachelor
Geschiedenis en Master Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, berekend per studiejaar,
nu 1'00r het studiejaar 2016-2017. "
Bij brief van 16 augustus 2016, met kenmerk 2016cul413, hebben wij de ontvangst van het
Wob-verzoek bevestigd.
2.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder 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 W ob.
3.

Overwegingen

U verzoekt om alle informatie over de totstandkoming van de hoogte van de instellingscollegcgeldtarieven van de valtijd en deeltijd Bachelor- en Masteropleiding Geschiedenis van het collegejaar
2016-2017. U verzoekt tevens om alle beschikbare gegevens over de hoogte van de werkelijke
kosten per student voor het volgen van deze opleidingen.
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2016cul518

Bij de beoordeling van uw verzoek is gebleken dat deze informatie reeds is gepubliceerd op de
1
website van de Universiteit van Amsterdam (UvA) • U vindt deze informatie terug in de volgende
documenten:
a. inschrijvingsbesluit 2016-2017;
b. lCG advies bij ISB 2016-2017.
Het is vaste jurisprudentie dat informatie die reeds openbaar is, niet nogmaals openbaar kan worden
gemaakt ( zie onder meer de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Yan 20 oktober 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BOl 165).
Nu deze informatie reeds openbaar is, kan het College daarom niet besluiten tot openbaarmaking.
Uw verzoek om openbaarmaking Yan bovengenoemde documenten wijzen wij daarom af.

4.

Besluit

Het College van Bestuur besluit:
uw verzoek afte wijzen voor zover de gevraagde informatie reeds openbaar is.

Hoogachtend,
het College-van Bestuur.

pret. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na verzending van deze beslissing bezwaar instellen bij het College v an Bestuur van de
Universiteit van Amsterdam. t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 19268. 1000 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 bezw aar zich rich! of
een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
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