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Geachte ,  

1. Verzoek

Bij schrijven van 22 augustus 2022, heeft u de Universiteit van Amsterdam (UvA) met een beroep op 
de Wet open overheid (Woo) verzocht om openbaarmaking van ““alle documenten – brieven, e-
mails, aantekeningen, tijdschrijfformulieren, declaraties, enzovoorts, enzovoorts – die sporen 
bevatten van de werkzaamheden die door medewerkers van uw universiteit en/of door externen zijn 
verricht ter afhandeling van dat verzoek [het Wob-verzoek d.d. 22 april 2021]”. 

Bij schrijven van 30 augustus 2022, met kenmerk 2022cu0703, 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. 

In artikel 4.5, tweede lid van de Woo is bepaald dat indien de informatie reeds in een voor de 
verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is, het bestuursorgaan de 
verzoeker daarop wijst. 

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.  
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Ingevolge artikel 5.2, eerste lid van de Woo, wordt in geval van een verzoek om informatie uit 
documenten, opgesteld ter intern beraad, geen informatie verstrekt over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke 
adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, 
prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen 
met een overwegend objectief karakter. 
 

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 werkzaamheden blijken die zijn 
verricht naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (thans de 
Wet open overheid), van 22 april 2021.  
 

./. Er zijn verschillende documenten aangetroffen die (deels) aan uw verzoek voldoen.  
 

1. mailberichten 20 april – 6 mei 2021 
2. mailbericht 23 april 2021 
3. mailbericht 6 mei 2021 
4. mailberichten 6 mei 2021 en 20 mei 2021 
5. mailberichten 20 mei 2021 
6. mailberichten 2 juni  – 4  juni 2021 
7. mailberichten 4 juni 2021 
8. mailbericht 7 juni 2021 

 
Bovengenoemde documenten worden openbaargemaakt met inachtneming van artikel 5.1, tweede 
lid, aanhef en onder e, van de Woo. Uit de documenten zijn de namen, contactgegevens en andere 
gegevens die gemakkelijk tot de identiteit van de betreffende persoon/personen kunnen leiden, 
weggelakt. Door openbaarmaking van voornoemde persoonsgegevens van de betreffende 
medewerker(s) en derden, wordt de persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen aangetast. 
Ten aanzien van deze gegevens dient het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
zwaarder te wegen dan het belang van de openbaarheid. Het weglaten van bovengenoemde gegevens 
maakt bovendien niet dat de verstrekte informatie inhoudelijk anders of onleesbaar wordt, terwijl 
openbaarmaking van deze (persoons)gegevens zou leiden tot een onevenredige inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, nu deze personen verder geen publieke functie uitoefenen 
noch op andere wijze in de openbaarheid treden. Voor wat betreft het directe e-mailadres van het 
hoofd van de afdeling Juridische Zaken geldt het voorgaande eveneens. Daarnaast is in document 1 
nog een handtekening weggelakt, nu de combinatie van de (digitale) handtekening en naam 
gemakkelijk tot misbruik ervan zou kunnen leiden. 
 
Openbaarmaking van voornoemde gegevens wordt op grond van 5.1, tweede lid aanhef en onder e 
van de Woo, geweigerd. 
 
Ingevolge artikel 5.2, eerste lid van de Woo wordt in geval van een verzoek om informatie uit 
documenten, opgesteld ter intern beraad, geen informatie verstrekt over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. De voornoemde documenten zijn opgesteld ter intern beraad. Het 





From: jz-wob
To: baliediv
Subject: FW: uw Wob-verzoek
Date: donderdag 6 mei 2021 13:38:28
Attachments: ontvangstbevestiging.pdf

Besluit kopieerkosten.pdf

Hoi,

Willen jullie dit inschrijven?

groet,

Van: jz-wob
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 13:37
Aan: @ .nl < @ .nl>
Onderwerp: uw Wob-verzoek
 
Geachte  ,

Graag verwijs ik naar bijgaande correspondentie.

Met vriendelijke groet,

 
Universiteit van Amsterdam
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
Telefoon: 020 - 525 4778





From: jz-secretariaat-bestuursstaf
To: tc-div
Cc:
Subject: brief ter opmaak (vandaag)
Date: donderdag 6 mei 2021 10:59:16
Attachments: Ontvangstbevestiging .doc

Beste collega,

Graag bijgaand brief opmaken voor verzending vandaag (wij versturen het via de mail).

Met vriendelijke groet,
 

Universiteit van Amsterdam
Secretariaat juridische zaken
 
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
Telefoon: 020 - 525 4778
Fax: 020 - 525 2875
 



F om jz-sec eta iaat-bestuu sstaf
To
Subject    uk 2021ci0427 bet e fend  Wob ve oek egist atiefo mul e en
Date v i dag 30 ap il 2021 11 17 02
A tachmen s Ontvangstbevest gin doc

Ho

Zie bijgaand. Ik heb 22 ap il geb uikt als ontvangst datum(of moet dit 23 ap l zijn?)

Met vriendelijke groet
 

van Amsterdam
Secretar aat juridische zaken
 
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
Te efoon: 020 - 525 4778
Fax: 020 - 525 2875
 

Van @uva.nl>
Verzonden  v jdag 23 ap l 2021 15 27
Aan  jz-sec eta aat-bestuu sstaf jz-sec-best@uva nl>
Onderwerp  RE  te  behandeling stuk 2021ci0427 bet effend  Wob ve zoek egist at efo mulie en
 
Hoi,
 
Veel dank. Willen ju lie volgende week een ontvangstbevest ging maken? Ik kijk e  maandag dan even naa .
 
Dank!
 
G oet,

 

Van  jz-sec eta aat-bestuu sstaf jz-sec-best@uva nl> 
Verzonden  v jdag 23 ap l 2021 14 57
Aan @uva.nl>  jz-wob jz-wob@uva.nl>
Onderwerp  FW  te  behandeling stuk 2021ci0427 bet effend  Wob ve zoek egist at efo mulie en
 
Ho ,
 
Zie bijgaand een WOB ve zoek.
 
Met vriendelijke groet
 

 van Amsterdam
Secretar aat juridische zaken
 
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
Te efoon: 020 - 525 4778
Fax: 020 - 525 2875
 

Van  CORSA Attende ingsbe icht co sa@uva.nl>
Verzonden  v jdag 23 ap l 2021 14 44
Aan  jz-sec eta aat-bestuu sstaf jz-sec-best@uva nl>
Onderwerp  te  behandeling stuk 2021ci0427 bet effend  Wob ve zoek egist atiefo mul e en



From: jz-wob
To:
Subject: Wob proefdieren
Date: vrijdag 23 april 2021 15:34:00
Attachments: 1. Wob-verzoek.PDF

Beste ,
 
Inmiddels is het alweer een tijdje geleden dat we contact hebben gehad, maar vandaag hebben
we voor het eerst in lange tijd weer een Wob-verzoek mbt proefdieren ontvangen. Zie bijgaand
document. Ik ben volgende week een weekje vrij, maar zullen we daarna even contact hebben?
 
 
 
Hartelijke groet,

 
 



From:
To: jz-wob
Subject: WOB  1
Date: donderdag 6 mei 2021 10:57:58
Attachments: Totaal jaarstaat aan- en afvoer dieren UvA 2016.xlsx

Totaal jaarstaat aan -en afvoer dieren UvA 2017.xlsx

Beste ,

Hierbij de gegevens tav het WOB verzoek van  van 2016 en 2017.
De andere jaren komen in een aparte mail.

Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag.

vriendelijke groeten,

 

 
 

 



From: jz-wob
To:
Subject: RE: WOB  deel 2
Date: donderdag 20 mei 2021 13:54:00

Beste ,
 
De termijn verloopt morgen, helaas ben ik er nog niet aan toegekomen om er goed naar te kijken
dus ik zal de beslistermijn vandaag verdagen.
 
Excuses daarvoor, ik laat je zsm weten hoe het er voor staat!
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van: @uva.nl> 
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 09:36
Aan: jz-wob <jz-wob@uva.nl>
Onderwerp: Re: WOB deel 2
 
Beste ,
 
Hoe staat het ervoor met de afhandeling van het Wob verzoek van ?
Ik weet niet precies wat de termijn hiervoor is?
 
NB navraag bij collega's heeft alleen bij Universiteit/UMCLeiden tot een zelfde verzoek
geleid, (nog) niet bij andere instituten.
 
vriendelijke groeten,

From: jz-wob <jz-wob@uva.nl>
Sent: Thursday, May 6, 2021 14:05
To: @uva.nl>
Subject: RE: WOB  deel 2
 
Beste ,
 
Veel dank. Ik ga er volgende week naar kijken. Als ik de VU heb gesproken laat ik het je nog even
weten.
 
Groet,

 
 

Van: @uva.nl> 
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 11:07



Aan: jz-wob <jz-wob@uva.nl>
Onderwerp: WOB  deel 2
 
Beste ,
 
Hierbij de tweede mail met de jaargangen 2018, 2019 en 2020.
 
NB de website van  is: 

 
vriendelijke groeten,



From: jz-wob
To: baliediv
Subject: FW: Uw Wob-verzoek
Date: donderdag 20 mei 2021 14:34:00
Attachments: _2021_cu0378.pdf

Beste ,
 
Zou je deze brief willen inschrijven met begeleidende mail?
 
Veel dank!
 
Groet,

 
Met vriendelijke groet,
 

Universiteit van Amsterdam
Bestuursstaf – Juridische Zaken
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX  Amsterdam
T: 020 525 2736
F: 020 525 2875
 

Van: jz-wob 
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 14:34
Aan: @ .nl' < @ .nl>
Onderwerp: Uw Wob-verzoek
 
Geachte ,
 
Graag verwijs ik u naar bijgevoegd schrijven.
 
Met vriendelijke groet,
 

Universiteit van Amsterdam
Bestuursstaf – Juridische Zaken
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX  Amsterdam
T: 020 525 2736
F: 020 525 2875
 

 



From: tc-div
To:
Subject: RE: Ter opmaak
Date: donderdag 20 mei 2021 14:19:34
Attachments: 0378.pdf

Hallo ,
 
Bij deze de opgemaakte brief.
 
Vriendelijke groet,
 

 

Van: @uva.nl> 
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 12:45
Aan: tc-div <tc-div@uva.nl>
Onderwerp: RE: Ter opmaak
 
Ha ,
 
Excuses, nee dit klopt niet.
 
Groet,

 

Van: tc-div <tc-div@uva.nl> 
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 11:32
Aan: @uva.nl>
Onderwerp: RE: Ter opmaak
 
Hoi ,
 
Op het concept staat dat er een bijlage bij de brief zit, klopt dit?
 
Groet,
 

 

Van: @uva.nl> 
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 10:35
Aan: tc-div <tc-div@uva.nl>
CC: jz-secretariaat-bestuursstaf <jz-sec-best@uva.nl>
Onderwerp: Ter opmaak
 
Goedemorgen,

Zouden jullie bijgevoegde brief willen opmaken?
 



Veel dank!
 
Groet,

 
Universiteit van Amsterdam
Juridische Zaken
 

Jurist
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
T 020 525  | M 06 
www.uva.nl/juridischezaken

Aanwezig op ma
| wo | 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: jz-wob
To:
Subject: RE: Concept Wob
Date: vrijdag 4 juni 2021 10:20:00

Goedemorgen ,
 
Doe ik, ik denk dat we zowel per post als per mail versturen, ik stuur je daarvan dan een afschrift.
Zal ergens volgende week zijn.
 
Met vriendelijke groet,

 
 

Van: @uva.nl> 
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 13:54
Aan: jz-wob <jz-wob@uva.nl>
Onderwerp: Re: Concept Wob
 
Beste ,
 
Wat mij betreft akkoord, ik heb geen verdere aanvullingen meer.
 
Kun je mij het definitieve besluit nog toesturen?
Worden de stukken per post of per email naar  verstuurd?
 
Alvast heel erg bedankt voor het afhandelen,
 
vriendelijke groeten,

From: jz-wob <jz-wob@uva.nl>
Sent: Wednesday, June 2, 2021 15:27
To: @uva.nl>
Subject: Concept Wob
 
Beste ,
 
Hierbij de conceptbeantwoording van het Wob-verzoek proefdieren. 

, ik heb wel alles in een pdf gezet.
 
Op- en aanmerkingen zie ik graag tegemoet.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

Universiteit van Amsterdam



Bestuursstaf – Juridische Zaken
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX  Amsterdam
T: 020 525 2736
F: 020 525 2875
 







From: Saskia Voortman
To:
Subject: RE: Wob dierproeven
Date: vrijdag 4 juni 2021 12:41:00

 akkoord!
 

From: @uva.nl> 
Sent: vrijdag 4 juni 2021 10:20
To: Saskia Voortman @uva.nl>
Subject: Wob dierproeven
 
Ha Saskia,
 
Hierbij nog een Wob-besluit inzake dierproeven. Afgestemd met , zij
coördineert de dierproeven bij de UvA
 
Op- en aanmerkingen zie ik graag tegemoet, dank vast!
 
Groet,

 
Universiteit van Amsterdam
Juridische Zaken
 

Jurist
 
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
T 020 525  | M 06 
www.uva.nl/juridischezaken

Aanwezig op ma
| wo | 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: jz-wob
To: @ .nl
Subject: beslissing op Wob-verzoek
Date: maandag 7 juni 2021 15:28:39
Attachments: besluit Wob-verzoek.pdf

Geachte ,

Vooruitlopend op toezending per post doe ik u hierbij alvast een afschrift toekomen van de beslissing
op uw Wob-verzoek.

Met vriendelijke groet,

 
Universiteit van Amsterdam
Postbus 19268 | 1000 GG Amsterdam
Spui 21 | 1012 WX Amsterdam
Telefoon: 020 - 525 4778




