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Besluit 
 
Geachte , 
 
1. Verzoek 
 
Bij schrijven van 5 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 die 
besluitvorming [omtrent het aanbod tot het gezamenlijk instellen van hoger beroep tegen de 
uitspraak van de rechtbank Amsterdam AMS 22 / 1586 WOB] tot uitdrukking komt alsmede van alle 
documenten die getuigen van het traject dat mijn brief [schrijven van 7 juli 2022] heeft afgelegd 
nadat deze de afdeling Juridische Zaken bij e-mail van 8 juli 2022 had bereikt.” 
 
Bij schrijven van 16 augustus 2022, met kenmerk 2022cu0669, is de ontvangst van uw verzoek 
bevestigd. Bij schrijven van 29 augustus 2022 is aan u medegedeeld dat wij gehouden zijn de 
zienswijzen van betrokkenen wier belangen ook bij het besluit betrokken zijn, bij de beoordeling van 
het verzoek te betrekken. Derhalve bent u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken uw 
zienswijze kenbaar te maken en is de beslistermijn opgeschort.  
 
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.  
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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 route blijkt die uw schrijven van 
7 juli 2022 heeft afgelegd en waaruit de besluitvorming blijkt omtrent het verzoek dat u bij 
voornoemd schrijven heeft gedaan, om tezamen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de 
rechtbank Amsterdam (AMS 22 / 1586 WOB).  
 

./. Er zijn drie documenten aangetroffen die deels aan uw verzoek voldoen. Deze documenten worden 
openbaargemaakt met inachtneming van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo. 
Door openbaarmaking van de naam en de directe contactgegevens van de betreffende 
medewerker(s), 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 uitoefent 
noch op andere wijze in de openbaarheid treedt. Voor wat betreft het directe e-mailadres van het 
hoofd van de afdeling Juridische Zaken geldt het voorgaande eveneens.  
 
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 betreffende documenten zijn opgesteld ter intern beraad. Het 
interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld 
(Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, onder de Woo is deze opvatting niet verlaten). Degene die 
het document heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor hemzelf of 
voor het gebruik door anderen binnen de overheid. De betreffende documenten zijn met dit doel 
opgesteld. In artikel 5.2, eerste lid van de Woo is bepaald dat onder persoonlijke beleidsopvattingen 
wordt 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. Gelet op het 
voorgaande zijn de persoonlijke beleidsopvattingen uit voornoemde documenten weggelakt en wordt 
openbaarmaking daarvan op grond van artikel 5.2, eerste lid van de Woo, geweigerd. 
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Goedemorgen,
 

 
Groet,

 

Van: Stichting de Verbeelding <info@vrbldng.nl>
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 08:39
Aan: jz-wob <jz-wob@uva.nl>
Onderwerp: t.a.v. het college van bestuur d.t.v. mevrouw mr. drs. S. Voortman
 

Geachte mevrouw Voortman,

Bijgaand zend ik u mijn brief van heden aan het college van bestuur. Ik nodig u gaarne
uit om die brief vergezeld van een advies van uw kant op het juiste bureau te doen
belanden. Waarvoor bij voorbaat dank!
 
Met vriendelijke groeten,



From:
To: jz-wob
Subject: RE: t.a.v. het college van bestuur d.t.v. mevrouw mr. drs. S. Voortman
Date: vrijdag 8 juli 2022 08:47:46

Ha ,
 
Ik zag ‘m inderdaad voorbij komen, doe maar even niets, dankjewel!
 
Groet,

 

Van: jz-wob <jz-wob@uva.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 08:47
Aan: @uva.nl>
Onderwerp: FW: t.a.v. het college van bestuur d.t.v. mevrouw mr. drs. S. Voortman
 
Hoi,
 

 
moet hier ook een ontv.bev. voor worden opgesteld of wordt er een brief gemaakt waarin meteen op
zijn verzoek wordt gereageerd?
 
groet,

 

Van: Stichting de Verbeelding <info@vrbldng.nl>
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 08:39
Aan: jz-wob <jz-wob@uva.nl>
Onderwerp: t.a.v. het college van bestuur d.t.v. mevrouw mr. drs. S. Voortman
 

Geachte mevrouw Voortman,

Bijgaand zend ik u mijn brief van heden aan het college van bestuur. Ik nodig u gaarne
uit om die brief vergezeld van een advies van uw kant op het juiste bureau te doen
belanden. Waarvoor bij voorbaat dank!
 
Met vriendelijke groeten,



From: jz-wob
To: baliediv
Subject: FW: t.a.v. het college van bestuur d.t.v. mevrouw mr. drs. S. Voortman
Date: vrijdag 8 juli 2022 08:47:12
Attachments: UvA 20220707 (II).pdf
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Hoi,

Willen jullie dit ook inschrijven?

groet,

Van: Stichting de Verbeelding <info@vrbldng.nl>
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 08:39
Aan: jz-wob <jz-wob@uva.nl>
Onderwerp: t.a.v. het college van bestuur d.t.v. mevrouw mr. drs. S. Voortman
 

Geachte mevrouw Voortman,

Bijgaand zend ik u mijn brief van heden aan het college van bestuur. Ik nodig u gaarne
uit om die brief vergezeld van een advies van uw kant op het juiste bureau te doen
belanden. Waarvoor bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groeten,




