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Datum 

25 augustus 2022 
Telefoon 
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Uw kenmerk 

- 

E-mail 

jz-woo@uva.nl 
Bijlage 

1 
Ons kenmerk 

2022-142133 

Onderwerp 

Besluit 
 
Geachte  

1. Verzoek 

Bij schrijven van 2 augustus 2022, heeft u de Universiteit van Amsterdam (UvA) met een beroep op 
de Wet open overheid (Woo) verzocht om openbaarmaking van “alle documenten waarin de gang 
van zaken tot uitdrukking komt die ertoe heeft geleid dat uw website nog steeds niet aan de wet [de 
Wet open overheid] is aangepast.” 
 
Bij schrijven van 16 augustus 2022, met kenmerk 2022cu0670, is de ontvangst van uw verzoek 
bevestigd. 

2. Wettelijk kader 

In artikel 2.1 van de Woo is bepaald dat onder publieke informatie wordt verstaan: informatie 
neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, of informatie die krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd.  
 
Ingevolge artikel 4.1, eerste lid van de Woo kan een ieder een verzoek om publieke informatie 
richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame 
instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het 
verzoek. 
 
Ingevolge artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft het openbaar maken van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.  

3. Zoekslag 

Naar aanleiding van uw verzoek is navraag gedaan bij de medewerkers die verantwoordelijk zijn 
voor de behandeling van verzoeken op grond van de Wet open overheid.  

4. Overwegingen 

U heeft – kort samengevat – verzocht om documenten waaruit de gang van zaken blijkt waardoor de 
website van de UvA nog niet aan de Wet open overheid is aangepast.  





From: Saskia Voortman
To:
Subject: RE: Aanpassen website en e-mailadres
Date: maandag 16 mei 2022 10:11:40

Akkoord!
 

From: @uva.nl> 
Sent: vrijdag 13 mei 2022 11:20
To: Saskia Voortman @uva.nl>
Subject: Aanpassen website en e-mailadres
 
Ha Saskia,
 
Graag zou ik de Wob-pagina van de UvA website laten aanpassen aan de Woo, evenals het e-
mailadres (jz-wob naar jz-woo).
 
Kan ik dit wat jou betreft in gang zetten?
 
Dank!

Groet,

 
Universiteit van Amsterdam
Juridische Zaken
 
mr. 
Jurist
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
T 020  | M 06 
www.uva.nl/juridischezaken

Aanwezig op ma
| di | do | vr

_____

De inhoud van dit e-mailbericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de
bedoelde geadresseerde bent of dit e-mailbericht per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan
onmiddellijk op de hoogte te brengen en dit e-mailbericht en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren,
verdelen of ander gebruik van dit e-mailbericht en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
 
 



From: redactie-uvaweb
To:
Subject: RE: Aanpassen e-mailadres en website
Date: vrijdag 20 mei 2022 09:33:53

Hi ,
 
Ja, we zijn akkoord met de wijziging van het e-mail adres.
 
Met vriendelijke groet,
 

 

From: @uva.nl> 
Sent: vrijdag 20 mei 2022 08:39
To: redactie-uvaweb <redactie-uvaweb@uva.nl>
Subject: Aanpassen e-mailadres en website
 
Beste collega,
 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet open overheid, moeten een aantal
praktische aanpassingen worden gedaan. Zo moet het e-mailadres jz-wob@uva.nl worden
vervangen door jz-woo@uva.nl en moet de website worden aangepast. Graag verneem ik of
Bureau communicatie akkoord is met de wijzigingen van het e-mailadres. De teksten voor de
website zal ik op korte termijn schrijven en aan  jullie voorleggen.
 
Met vriendelijke groet,

 
Universiteit van Amsterdam
Juridische Zaken
 
mr. 
Jurist
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
T 020  | M 06 
www.uva.nl/juridischezaken

Aanwezig op ma
| di | do | vr

_____

De inhoud van dit e-mailbericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de
bedoelde geadresseerde bent of dit e-mailbericht per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan
onmiddellijk op de hoogte te brengen en dit e-mailbericht en de bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiëren,
verdelen of ander gebruik van dit e-mailbericht en de bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
 
 




