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Geachte ,  
 
1. Verzoeken 

Bij schrijven van 7 februari 2022 heeft u de Universiteit van Amsterdam (UvA) met beroep op de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van “al het foto- en 
videomateriaal van de procedures die zijn uitgevoerd op dieren in het onderzoeksproject beschreven 
in de wetenschappelijke paper “Exposure to chronic early-life stress lastingly alters the adipose 
tissue, the leptin system and changes the vulnerability to western-style diet later in life in mice.” 
Psychoneuroendocrinology. 2017;77:186–195, van Yam KY, Naninck EFG, Abbink MR, la Fleur SE, 
Schipper L, van den Beukel JC, Grefhorst A, Oosting A, van der Beek EM, Lucassen PJ, Korosi A.” 
 
Bij schrijven van 11 februari 2022, met kenmerk 2022cu0093, is de ontvangst van uw Wob-verzoek 
bevestigd.  
 
2. Wettelijk kader 

In artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob is bepaald dat in deze wet en de daarop berustende 
bepalingen wordt verstaan onder […] bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die 
betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de 
uitvoering ervan. 
 
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.  
 
3. Overwegingen 

Het begrip ‘bestuurlijk’ ziet, gelet op het doel van de Wob, op het openbaar bestuur in al zijn 
facetten en betreft niet alleen het externe optreden van het bestuur, maar ook de interne organisatie 
(zie onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de 
Afdeling) van 6 november 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:3726).  
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In uitspraken van de Afdeling van 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:321 
en ECLI:NL:RVS:2018:322, heeft de Afdeling over gegevens die onder verantwoordelijkheid van 
een bestuursorgaan louter met een wetenschappelijk oogmerk tot stand zijn gekomen, overwogen dat 
die gegevens in beginsel niet op de bestuursvoering van dat bestuursorgaan en dus niet op 
een bestuurlijke aangelegenheid zien. Bij uitspraak van 13 november 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3813, is dit standpunt genuanceerd; gegevens die onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan louter met een wetenschappelijk oogmerk tot stand zijn gekomen en op 
zichzelf bezien niet op de bestuursvoering van dat bestuursorgaan zien, laten onverlet dat dergelijke 
gegevens onlosmakelijk kunnen zijn verweven met informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. 
In dat geval hebben die gegevens wel betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid, vallen die 
gegevens onder de werking van de Wob en kan de openbaarmaking daarvan uitsluitend met 
toepassing van de artikelen 10 en 11 van de Wob worden geweigerd. 
 
U heeft verzocht om foto- en videomateriaal van de procedures die zijn uitgevoerd op dieren in het 
onderzoeksproject dat heeft geleid tot de paper “Exposure to chronic early-life stress lastingly alters 
the adipose tissue, the leptin system and changes the vulnerability to western-style diet later in life in 
mice.”  
 
De door u gevraagde gegevens betreffen geen bestuurlijke aangelegenheid, noch is er sprake van 
gegevens die onlosmakelijk zijn verweven met informatie over een bestuurlijke aangelegenheid. U 
verzoekt enkel om foto- en videomateriaal van (proef)dieren dat gemaakt zou zijn in het kader van 
een wetenschappelijk onderzoek(sproject). Gelet op het voorgaande dient uw verzoek te worden 
afgewezen. 
 
Het College hecht eraan u ten overvloede nog te vermelden dat geen foto- en/of video-opnamen 
worden gemaakt van proefdieren of uitgevoerde procedures op of met (proef)dieren.  
 
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 veertien of meer 
kopieën: € 0,35 per kopie.  
 
Dit Wob-besluit betreft het verstrekken van 0 kopieën, derhalve bedraagt de verschuldigde 
vergoeding € 0,00. 
 

Besluit 
 
Het College van Bestuur besluit:  
 
1. uw verzoek af te wijzen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






