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Geachte   
 

1. Verzoek 
 

Bij schrijven van 11 februari 2021 heeft u met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht 
om openbaarmaking van “alle schriftelijke stukken (inclusief e-mails, notities, etc.), zij het op fysieke 
of elektronische gegevensdragers, die zien op de financiering van de leerstoel en het onderzoek van 
prof. dr. J.L. van de Streek. In het bijzonder betreft het de financiering die niet afkomstig is vanuit de 
overheid (maar van derden, zoals bijvoorbeeld stichtingen).” 
 
Bij schrijven van 16 februari 2021, met kenmerk 2021cu0112, is de ontvangst van uw Wob-verzoek 
bevestigd en bij schrijven van 10 maart 2021, met kenmerk 2021cu0170, is de beslistermijn met vier 
weken verdaagd. Bij schrijven van 20 april 2021, met kenmerk 2021cu0274, hebben wij u 
medegedeeld dat wij de zienswijzen van de betrokken partijen hebben opgevraagd en is de 
beslistermijn op grond van artikel 6, derde lid, van de Wob opgeschort. Van een aantal derde-
belanghebbenden is een schriftelijke zienswijze ontvangen. Deze zienswijzen zijn meegenomen in de 
belangenafweging. 
 
1. Wettelijk kader 

 
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.  
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.  
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Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, blijft het verstrekken van 
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
 
 
2. Overwegingen 

 
De Wob kent als hoofdregel dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende redenen 
zijn die zich verzetten tegen openbaarmaking. De uitzonderingsgronden en beperkingen op deze 
regel zijn in de Wob neergelegd. U heeft – samengevat - verzocht om openbaarmaking van stukken 
die zien op de financiering van de leerstoel en het onderzoek van prof. dr. J.L. van de Streek, waarbij 
het u vooral gaat om financiering vanuit derden.  
 
Er is geen sprake van een financiering door derden van de leerstoel van de heer prof. dr. J.L. van de 
Streek, noch van door hem uitgevoerd onderzoek. Zowel de aanstelling als de door de vaksectie 
beschikbaar gestelde onderzoekstijd zijn bekostigd uit de eerste geldstroom.  
 
Voor wat betreft het onderzoek met betrekking tot Fiscale Transparantie is door zowel het 
Amsterdam University Fund als Addesium Foundation een bedrag toegekend, hetgeen is vastgelegd 
in documenten A en B. 
 
In voornoemde documenten staan persoonsgegevens vermeld; handtekeningen, namen, 
rekeningnummers, salarissen en parafen van de betrokken partijen. Door openbaarmaking van deze 
gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van deze 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. Om die reden zijn de eerder genoemde gegevens weggelakt. 
Het weglaten van bovengenoemde gegevens maakt niet dat de informatie die u in uw Wob-verzoek 
vraagt anders wordt, terwijl openbaarmaking van deze gegevens zou leiden tot een onevenredige 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, nu deze personen verder geen publieke 
functie uitoefenen. 
 
Voorts wordt uit document B tevens de volgende informatie niet openbaargemaakt: 
Uit de tabel van bijlage 1 bij document B wordt een passage niet openbaar gemaakt nu deze 
persoonsgegevens bevat, ik verwijs u naar de eerdere motivering ten aanzien van de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen. Voorts wordt Bijlage 4A niet openbaar gemaakt nu dit een 
onderzoeksvoorstel betreft. Volgens vaste jurisprudentie (zie onder meer de uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 26 april 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1130) ziet het begrip ‘bestuurlijk’, gelet op het doel van de Wob, op het 
openbaar bestuur in al zijn facetten en betreft het niet alleen het externe optreden van het bestuur, 
maar ook de interne organisatie. In haar uitspraken van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:208:321 en 
ECLI:NL:RVS:208:322) heeft de Afdeling bepaald dat onderzoeksgegevens die tot stand zijn 
gekomen bij uitvoering van een onderzoek door aan de universiteit verbonden onderzoekers en louter 
met een wetenschappelijk oogmerk tot stand zijn gekomen geen betrekking hebben op de 
bestuursvoering van de universiteit. Daarmee heeft de Afdeling geoordeeld dat de 
onderzoeksgegevens geen bestuurlijke aangelegenheid betreffen en niet vallen onder de reikwijdte 
van de Wob. Het College is van oordeel dat een onderzoeksvoorstel kan worden geschaard onder 
onderzoeksgegevens en daarmee geen betrekking heeft op de bestuursvoering van de UvA. Het 
onderzoeksvoorstel wordt derhalve niet openbaargemaakt. 
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