
m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

College van Bestuur Juridische Zaken 

Spui 21 
1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

www.uva.nl 

Per e-mail: , 

Datum 
24 juli 2018 
E-mail 

Telefoon Uwkenmerl< 

Bijlage Ons kenmerk 
2018-063220 

Onderwerp 
Uw W ob-verzoek 

Geachte 

1. Verzoek 

Bij schrijven van 22 mei 2018, door ons ontvangen op 22 mei 2018, heeft u met beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om een overzicht te ontvangen van de volgende zaken met 
betrekking tot arbeidsongeschiktheid van PhD's: 

Hoeveel aanvragen zijn er de afgelopen 5 jaar geweest voor het verlengen van het contract 
na ene [sic] periode van arbeidsongeschiktheid? 
Hoeveel van deze aanvragen zijn er wel gehonoreerd en hoeveel van deze aanvragen zijn 
niet gehonoreerd? 
Indien de aanvraag niet gehonoreerd is, wat waren de motieven voor dat besluit?" 

Bij brief van 31 mei 2018, met kenmerk 2018cu0486, is de ontvangst van uw Wob-verzoek 
bevestigd. 
Op 7 juni 2018 heeft u gesproken met van de 
afdeling BestuursstafHR S&B. In dit gesprek is u onder meer aangegeven dat niet op 
gestructureerde wijze wordt bijgehouden of in geval van langdurige ziekte een PhD-contract wordt 
verlengd. Tevens is antwoord gegeven op een aantal van uw vragen met betrekking tot dit 
onderwerp. 
Bij schrijven van 19 juni 2018, met kenmerk 2018cu0548, is de beslistermijn met vier weken 
verdaagd. Bij het begeleidend e-mailbericht van dezelfde datum hebben wij u gevraagd contact op te 
nemen in verband met uw Wob-verzoek. Tot op heden heeft u hieraan geen gehoor gegeven. 

2. Wettelijk kader 

Artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob luidt: "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." 

Artikel 3, eerste lid, van de Wob luidt: "Een ieder kan 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." 
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3. Overwegingen 

U verzoekt om informatie met betrekking tot arbeidsongeschiktheid van PhD's. Zoals in het gesprek 
van 7 juni 2018 door aangegeven kunnen wij niet aan uw 
verzoek op grond van de Wob voldoen nu de informatie waarom u verzoekt niet in documenten is 
vastgelegd. Echter, u heeft in dit gesprek informatie met betrekking tot arbeidsongeschiktheid van 
PhD's ontvangen van . Conform vaste jurisprudentie (zie 
bijvoorbeeld: ECLI:NL:RVS:2014:4684) kunnen verzoekers op grond van de bepalingen van de 
Wob bestuursorganen niet verplichten gegevens, die zij niet te hunner beschikking hebben, te 
vergaren, te bewerken of daarover stukken op te stellen. 

Aangezien er geen documenten zijn waarin de verzochte informatie is neergelegd en wij op grond 
van de Wob evenmin gehouden zijn een document op te maken of te laten maken wijzen wij uw 
verzoek af. 

4. Besluit 

Het College van Bestuur besluit: 

uw verzoek af te wijzen 

Hoogachtend, 
her Colleoe van Bestuur. 

prot. or. veert T.M. ten Varn, 
voorzitter 
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