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1. Verzoek 

Bij schrijven van 6 juni 2016, door ons op 9 juni 2016 ontvangen, heeft u met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van alle documenten betreffende "De 
gedetailleerde jam-begrotingen van het organisatieonderdeel Hoofd Bureau Communicatie voor de 
jaren 2006 tot en met 2016". 

Bij brief van 14 juni 2016, met kenmerk 2016cu0977, hebben wij de ontvangst van het Wob-verzoek 
bevestigd. Bij schrijven van 6 juli 2016, met kenmerk 2016cul 123, is de beslistermijn met vier 
weken verdaagd. 

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 Wob. 

3. Overwegingen 

Bureau Communicatie (BC) bestaat uit vijf afdelingen: voorlichtingsevenementen & congressen, 
redactie & content, interne communicatie, pers- en wetenschapsvoorlichting en marketing & 
studievoorlichting. BC ondersteunt de faculteiten, de diensten en het College van Bestuur. 
De aard van de voorlichting- en wervingsactiviteiten heeft zich de afgelopen jaren enorm 
ontwikkeld. De studenten worden thans veel meer dan in het verleden begeleid bij hun studiekeuze, 
waarbij BC vooral tracht de student op de juiste plek terecht te laten komen. De nadruk ligt dan ook 
vooral op het geven van goede voorlichting aan de studenten, in plaats van het alleen "werven" van 
studenten. 
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U heeft verzocht om de gedetailleerde jaarbegrotingen van het organisatieonderdeel Hoofd Bureau 
Communicatie voor de jaren 2006 tot en met 2016. Tot 2010 is er slechts sprake geweest van 
werkbudgetten bij BC, waarna Bureau Communicatie in 2010 een aparte dienst is geworden. 

Het beoordelen van uw verzoek heeft geleid tot de volgende documenten: 
a. begroting afdeling Marketing vanaf 2010 tot en met 2016, gespecificeerd op campagne, 

voorlichtingsmaterialen en dergelijke; 
b. pagina's uit begroting 2006 betreffende Dienst Communicatie; 
c. pagina's uit begroting 2007 betreffende het werkbudget Communicatie; 
d. pagina's uit begroting 2008 betreffende het werkbudget Communicatie: 
e. pagina 's uit begroting 2009 betreffende Communicatie; 
f. pagina's uit begroting 20 IO betreffende Bureau Communicatie: 
g. pagina uit begroting 2011 betreffende Bureau Communicatie; 
h. pagina uit begroting 2012 betreffende Bureau Communicatie; 
1. pagina uit begroting 2013 betreffende Bureau Communicatie; 
J. pagina uit begroting 2014 betreffende Bureau Communicatie; 
k. pagina uit begroting 2015 betreffende Bureau Communicatie; 
I. pagina uit begroting 2016 betreffende Bureau Communicatie; 

De begrotingen zijn reeds, maar niet op grond van de Wob, openbaar gemaakt op de website van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA). 
Volledigheidshalve doen wij u van de relevante pagina's dan ook afschrift toekomen. 

4. Besluit 

Het College van Bestuur besluit: 

• uw verzoek geheel toe te wijzen en de gevraagde informatie openbaar te maken. 

Hoogachtend, 
het Colle&e van Bestuur, 

profar. Geert _J..M-:-ten Darn 
voorzjtter 
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