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Geachte   
 
1. Verzoek 
 
Bij schrijven van 22 juli 2021, door het College ontvangen op 27 juli 2021, heeft u met beroep op de 
Wet openbaarheid van bestuur verzocht om openbaarmaking van “één of meerdere overeenkomsten 
waarbij de Universiteit van Amsterdam en Apple Benelux B.V. partij zijn”. U heeft aangegeven dat 
het u specifiek gaat om overeenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2010 of op  
1 januari 2010 van kracht waren.  
 
Bij schrijven van 2 augustus 2021, met kenmerk 2021cu0551, is de ontvangst van uw Wob-verzoek 
bevestigd en bij schrijven van 19 augustus 2021, met kenmerk 2021cu0561, is de beslistermijn met 
vier weken verdaagd. In verband met de zomerperiode is u op 17 september 2021 per e-mailbericht 
gevraagd of u zou willen instemmen met een verdere verdaging van de beslistermijn van drie weken. 
Bij e-mailbericht van 17 september 2021 heeft u daarmee ingestemd. 
 
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 
 
De Wob kent als hoofdregel dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende redenen 
zijn die zich verzetten tegen openbaarmaking. De uitzonderingsgronden en beperkingen op deze 
regel zijn in de Wob neergelegd. U heeft – samengevat – verzocht om openbaarmaking van:  
“Één of meerdere overeenkomsten waarbij de Universiteit van Amsterdam en Apple Benelux B.V. 
partij zijn.” U heeft daarbij gespecificeerd dat u op zoek bent “naar overeenkomsten tussen de 
Universiteit van Amsterdam en Apple Benelux B.V. die op of na 1 januari 2010 zijn aangegaan en/of 
op of na 1 januari 2010 van kracht waren.” 






