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1. Verzoek 

Bij schrijven van 8 maart 2018, door ons ontvangen op 14 maart 2018, heeft u met beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om ·· ... een geheel overzicht van alle mogelijke "conflicts 
of interest" van ·.alsook een geheel overzicht van financiering (zowel intern 
als extern) die hij en zijn vakgroep ontvangen. " 
Voorts vraagt u "Specifiek en met het oog op zijn artikel .. 

"uit 2016 en het artikel ", een 
overzicht van de "conflicts of interest" van alle auteurs alsook de financiering die alle auteurs 
ontvangen." Tot slot ziet u '' ... graag ook vermeld of betreffende auteurs ook eventuele politieke 
activiteiten ontplooien dan wel lid zijn van bepaalde politieke partijen. " 

Bij brief van 21 maart 2018, met kenmerk 20 I 8cu0220, is de ontvangst van uw Wob-verzoek 
bevestigd en bij schrijven van 11 april 2018, met kenmerk 20 I 8cu0296, is de beslistermijn met 
vier weken verdaagd. 

Bij e-mailbericht van 22 maart 2018 heeft u aangegeven de door u opgevraagde documenten 
uitsluitend digitaal te willen ontvangen. 

2. 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 IO en 11 van de Wob. 

Op grond van artikel I 0, 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. 
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3. Overwegingen 

I. Documenten die openbaar worden gemaakt met inachtneming van artikel 10 van de Wob 

U heeft onder meer verzocht om een gelieél overzicht váiidê'Tnterne en externe fmanc1enng van de 
vakgroep van, .. Beoordeling van dit verzoek heeft geleid tot het volgende 
document: 

a. Exploitatieoverzicht Microeconomics 

In dit document is de naam van de opsteller wegge lakt. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef 
en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan 
niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. De naam van de 
opsteller wordt niet openbaar gemaakt in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levens 
sfeer, zoals bedoeld in artikel I 0, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het belang van 
bescherming van deze persoonsgegevens weegt zwaarder dan openbaarmaking van deze gegevens, 
nu het niet openbaar maken van deze gegevens niet de informatie raakt waarom u in uw Wob 
verzoek heeft verzocht. 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 de betrokkene, nu hij/zij geen publieke 
functie uitoefent. 

Il. Geen documenten aanwezig of de gevraagde informatie is reeds openbaar 

U heeft verzocht om een overzicht van alle mogelijke conflicts of interest van 
Het is gebruikelijk dat (mogelijke) conflicts of interest bij artikelen worden gepubliceerd. Een 
overzicht zoals door u verzocht is niet aanwezig. 

Voorts verzoekt u specifiek om een overzicht van alle conflicts of interest als ook de financiering die 
de auteurs van het artikel ·· ·?",hebben ontvangen. Voor dit 
artikel is deze informatie niet openbaar gemaakt, noch in een document vastgelegd. 

heeft naar aanleiding van dit Web-verzoek het volgende verklaard: '", 
(University of Amsterdam) declares that he has no relevant or material financial interests that relate 
to the research described in this paper. " 

Aan bovengenoemd artikel hebben , en , 
neegeschreven. Deze personen zijn niet werkzaam voor of bij de UvA. Derhalve is 

over deze personen geen informatie aanwezig. Over conflicts of interest of eventueel door hen 
ontvangen financiering heeft de UvA dan ook geen informatie. 

Voor zover de door u gevraagde informatie of documenten niet bestaan of niet bij de UvA aanwezig 
zijn, geldt het volgende. Conform vaste jurisprudentie 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 gewenste informatie is neergelegd en wij op grond van de Wob evenmin gehouden 
zijn een document op te maken ofte laten maken, wijzen wij ook uw verzoek voor zover de 
informatie niet aanwezig is, af. 

U heeft om dezelfde informatie gevraagd voor wat betreft het artikel .. 
··. Deze informatie is reeds openbaar, ook voor eerder genoemde 
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coauteurs, die eveneens aan dit artikel hebben meegeschreven.1 Het is vaste jurisprudentie dat 
gegevens die reeds openbaar zijn, niet nogmaals openbaar kunnen worden gemaakt. 

Nu de informatie waarom u verzoekt deels reeds openbaar is, kan het College daarom niet besluiten 
t-op-enbaarmaking:-UwverwelCTmr-openbaarrrraking--varr1!~TrOverzrchtvan.rH-e~nflicts---ofinterest 

als ook de financiering die de auteurs hebben ontvangen, wijzen wij daarom af. 

Tot slot heeft u verzocht om aan te geven of de auteurs van bovengenoemde artikelen lid zijn van 
een politieke partij of eventueel politieke activeiten ontplooien. Op grond van artikel 16 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het verwerken van gegevens omtrent iemands politieke 
gezindheid, behoudens uitzonderingen, verboden. De UvA verwerkt dergelijke gegevens niet en 
beschikt dan ook niet over documenten waarin deze informatie is neergelegd. 

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 het verstrekken 
van minder dan 6 kopieën van documenten, gratis 

Dit Web-verzoek betreft het verstrekken van 1 kopie van documenten, derhalve bedraagt de 
verschuldigde vergoeding E 0,00. 

5. Besluit 

Het College van Bestuur besluit: 

• uw verzoek toe te wijzen met inachtneming van artikel I 0, tweede lid, aanhef en onder e van de 
Wob, voor zover dit het document onder a betreft; 

• uw verzoek af te wijzen voor zover de gevraagde informatie reeds openbaar is of niet in 
documenten is neergelegd; 

• een verschuldigde vergoeding vast te stellen voor kopieën van documenten ten bedrage 
van€ 0,00. 

Hoogachtend, 
het Colleze-van Bestuur. 

pr~r. 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 bezwaar- 
schrift 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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Betreft: 
Boekjaar/Periode 
Sectie: 
Groep: 
Van: 
Datum: 

Explu1tatieoverzicht Microeconomics 
2017 / januari - december 
Micruewnurnics 

~SJ.? 

26-4-2018 

' 
"!,,'~·- .•.• ., s .•••• , .... , • 

Mlcroecc;iomtcs begroting 
Mlcroeeonomlc~ Reallsatle BUDGETTEN 2017 perl"de 1 t/m periode 

16 periode 1 t/m periode 16 

Onderwijs le GS • 1.495 106 1.548.439 
Onderzoek le GS 1.711 022 1.711.022 
Contractonderwijs 8.115 
Contractonderzoek incl. matching 719. 772 581.279 
Tinbergen vergoedingen 49.531 47.569 
Detacheringen 3.130 
Opbr. uit avenge doorbelasting 36.061 35.713 
Overige baten 126.876 224.406 
Totaal budaet 4.138.368 • -T..Jl 4.159.674 ~ - 

KOSTEN 

Microeconomics Realisatie 
2e & 3e Geldstroom I I Toelichting 

periode l t/m periode 16 
it' ! 
1.548.439 
1.711.022 

8.1151 

I 581.27; I I 
A) 

B) 
I 

47.569 
3.130 

35.713 
224.406 

581.279 = 

-409.114 - - - -225.479 
53,!b.4 

-511.279 

[Resultaat sectie 

Toelichting periodeafsluiting 
/\) De haten contracronderw11s 111n cursusgelden voor een Tu1t1on fee PhD prograI1111Ie 111 2017 
A) Het conrracronderzoek 2I1n de baren van 2e/3e geldstroomproiecten. Dit lijn pru1ettsu~>1d1es Vdll externe part11en voor een sµecif,ek voor dl vastgesteld onderzoeksdoel. 
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