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1. Verzoek 

Bij schrijven van 6 mei 2016, door ons ontvangen op 9 mei 2016, heeft u met beroep op de 
Wet openbaarheid van bestuur (W ob) verzocht om openbaarmaking van " ... alle rapportages die u 
[de Universiteit van Amsterdam] als vergunninghouder in het kader van de Wet op de dierproeven 
over het kalenderjaar 2015 aan het ministerie van Economische Zaken, de NVWA of een andere 
toezichthouder heeft overlegd. Ook zou ik [u] graag een afschrift willen aanvragen van de 
jaarverslagen van de Dierexperimentencommissie van de universiteit over de jaren 2013, 2014 en 
2015." 

Bij brief van 13 mei 2016 met kenmerk 2016cu0807 is de ontvangst aan u 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. 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het verstrekken van 
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 

3. Overwegingen 

De beoordeling van uw verzoeken leidt tot de volgende categorieën documenten: 
I. Documenten die met inachtneming van artikel 10 van de W ob openbaar worden gemaakt; 
II. Documenten die openbaar worden gemaakt; 
III. Documenten die niet aanwezig zijn. 
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I. Documenten die met inachtneming van artikel 10 van de Wob openbaar worden gemaakt 

De beoordeling van uw verzoek om informatie betreffende alle rapportages die de Universiteit van 
Amsterdam (Uv A) als vergunninghouder in het kader van de Wet op de dierproeven over het 
kalenderjaar 2015 aan het ministerie van Economische Zaken, de NVWA of een andere 
toezichthouder heeft overlegd leidt onder andere tot het volgende document: 

a. Registratieformulier 1, rapportagejaar 2015 

Dit document wordt openbaargemaakt met weglating van de locatiegegevens en de naam en functie 
van de betrokkene. Het College verwijst daarbij naar de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 19 
december 2013, zaaknummer SBR 12/1580 waarin werd overwogen 'dat personen waarvan bekend 
is dat zij betrokken zijn bij proefdieronderzoek kans lopen op onheuse bejegening door derden acht 
de rechtbank een feit van algemene bekendheid. De uitzonderingsgronden als bedoeld in artikel I 0, 
tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob doen zich derhalve voor. De rechtbank is van oordeel dat 
verweerder in redelijkheid het belang van de persoonlijke levenssfeer zwaarder mag laten wegen 
dan het algemene belang van openbaarheid. De rechtbank overweegt daarbij dat nu niet valt uit te 
sluiten dat de acties van dierenextremisten zich (ook) zullen richten op de werkplek van personen die 
betrokken zijn bij dierproeven, ook de locatiegegevens onder het belang van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer vallen. '. De locatiegegevens vallen ook onder de uitzonderingsgrond in 
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Hierbij geldt dat de persoonlijke levenssfeer 
van de bij dierproeven betrokken personen zwaarder weegt dan het openbaar maken van de locatie 
van de werkplek en de naam en functie van deze personen. 

II. Documenten die openbaar worden gemaakt 

De beoordeling van uw verzoek informatie betreffende alle rapportages die de Universiteit van 
Amsterdam (Uv A) als vergunninghouder in het kader van de Wet op de dierproeven over het 
kalenderjaar 2015 aan het ministerie van Economische Zaken, de NVWA of een andere 
toezichthouder heeft overlegd leidt tot de volgende tabellen die in het geheel openbaar worden 
gemaakt: 

b. Registratieformulier 2B betreffende genetisch gemodificeerde dieren 
c. Registratieformulier 2A betreffende gewone dieren 
d. Formulier 3 dierproefregistratie 
e. Registratieformulier 2C betreffende dieren uit het wild 

Het College wijst u er expliciet op dat de NVW A de gegevens die in de documenten b tot en met e 
zijn genoemd, nog niet heeft gecontroleerd. Deze documenten worden openbaar gemaakt onder het 
uitdrukkelijke voorbehoud van eventuele wijziging( en) nadien door de NVW A. 

Voorts heeft u verzocht om een afschrift van de jaarverslagen van de Dierexperimentencommissie 
van de universiteit over de jaren 2013, 2014 en 2015. Beoordeling van dit verzoek heeft geleid tot 
het volgende document, welke in zijn geheel openbaar wordt gemaakt: 

f. DEC jaarverslag 2013 
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Ill. Geen documenten aanwezig 

U heeft verzocht om een afschrift van de Dierexperimentencommissie van de universiteit over de 
jaren 2013, 2014 en 2015. Op 18 december 2014 is de nieuwe Wet op de dierproeven van kracht 
gegaan (Wod). Volgens de vernieuwde Wod is het voor de DEC niet meer verplicht om een 
jaarverslag op te stellen. Er zijn derhalve geen jaarverslagen 2014 en 2015 opgesteld. 

Met betrekking tot de door u gewenste jaarverslagen 2014 en 2015 stellen wij vast dat wij niet aan 
uw verzoek kunnen voldoen, nu wij hier niet over beschikken. Conform vaste jurisprudentie 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. 

Aangezien er geen documenten zijn waarin de gewenste 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 om de jaarverslagen over 2014 en 2015 van de DEC, af. 

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 kopieën van documenten voor 14 of meer kopieën€ 0,35 per kopie. 

Dit Web-verzoek betreft het verstrekken van 24 kopieën van documenten, derhalve bedraagt de 
verschuldigde vergoeding€ 8,40. 

5. Besluit 

Het College van Bestuur besluit: 

• uw verzoek toe te wijzen met inachtneming van artikel 10, tweede lid, aanhef, onder e, van de 
Wob (hierboven onder I en II); 

• uw verzoek af te wijzen voor zover de gevraagde informatie niet aanwezig is (hierboven onder 
III); 

• een verschuldigde vergoeding vast te stellen voor kopieën van documenten ten bedrage van 
€ 8,40. 

Hoogachtend, 
het r"n~n Bestuur. 

ppir. ~- veen T.M. ten Darn, 
/Çoorz1tter 
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