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Onze referentie 

Uw verzoek van 
14 augustus 2022 

Datum 23 september 2022 
Betreft Afhandeling Woo-verzoek Bezwaar 

A/s u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
www.bezwaarschriftenocw.nI. 

Geachte 

In uw verzoek van 14 augustus 2022 heeft u op grond van de Wet open overheid 
verzocht om openbaarmaking van informatie met betrekking tot het 
studentenreisproduct. De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij brief van 
18 augustus 2022, kenmerk 	, aan u toegezonden per e-mail. 
De precieze reikwijdte van uw verzoek is in goed overleg gespecificeerd. 

Uw verzoek heeft na precisering enkel nog betrekking op openbaarmaking van 
artikel 1 van de overeenkomst tussen de vervoersbedrijven en de Staat met 
betrekking tot het studentenreisproduct. 

Bij de openbaarmaking zijn belangen van derde partijen betrokken. 
Op 12 september 2022 heb ik bij brief, kenmerk 	, de afhandeltermijn 
van uw verzoek verlengd met twee weken (opschorting) om hen in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de voorgenomen 
openbaarmaking. Deze derde partijen hebben op 23 september 2022 laten weten 
geen bezwaren te hebben tegen openbaarmaking van artikel 1. 

Besluit 
Ik heb besloten de tekst van artikel 1 van de Hoofdovereenkomst Studenten OV- 
chipkaart, geldend vanaf 1 januari 2010, integraal openbaar te maken. 
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Dit besluit wordt met de tekst van artikel 1 op www.rijksoverheid.n1 geplaatst. 
Ik zend ook een afschrift van dit besluit aan de betrokken derde partijen. 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 

mr. C. Riezebos 
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