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Uw W ob-verzoek

Geachte
1. Verzoek
Bij schrijven van 27 juni 2018, door ons ontvangen op 27 juni 2018, heeft u een Wob-verzoek
ingediend.
In uw Wob-verzoek geeft u aan dat de UvA en de VU een huurovereenkomst hebben getekend met
Alvast leegstandbeheer, voor het huisvesten van 122 internationale studenten in de voormalige
Bijlmerbajes. Het is voor u van belang om dit in te zien, waarbij het voor u vooral van belang is te
weten op welke datum de overeenkomst getekend is.
Bij brief van 11 juli 2018, met kenmerk 2018cu0658, is de ontvangst van uw Wob-verzoek
bevestigd.
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."
3.

Overwegingen

U verzoekt om informatie met betrekking tot een getekende huurovereenkomst. Op het moment van
uw verzoek was hiervan nog geen sprake. Tussen de UvA, de VU en Alvast leegstandbeheer, is nog
geen definitieve (getekende) overeenkomst tot stand gekomen.
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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 ofte laten maken wijzen wij uw
verzoek af.
4. Besluit
Het College van Bestuur besluit:
uw verzoek afte wijzen

Hoogachtend,
het Colle11P v"n

RP"hmr

/f>rof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na verzending van deze beslissing bezwaar instellen bij het College van
Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 19268, 1000 GG Amsterdam. Uw
bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam, adres, datum, gronden van het bezwaar en een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt of een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt.
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