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1. Verzoek
Bij schrijven van 1 augustus 2020, door ons per gelijke datum ontvangen, heeft u met beroep op de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van “alle contractueel
vastgelegde afspraken tussen DUWO en de Universiteit van Amsterdam betreffende de verhuur van
de studentenhuisvesting in de Oudmanhuispoort, Oudezijds Achterburgwal 217-219, 1012 DL
Amsterdam” en om openbaarmaking van “verdere documentatie aangaande de verhuurcondities van
de studentenhuisvesting in de Oudemanhuispoort, Oudezijds Achterburgwal 217-219, 1012 DL
Amsterdam.”
Bij e-mailbericht van 3 augustus 2020 is de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd. Bij schrijven
van 25 augustus 2020, met kenmerk 2020cu0616, hebben wij u medegedeeld dat wij de zienswijze
van de betrokken partij hebben opgevraagd en is de beslistermijn op grond van artikel 6, derde lid,
van de Wob opgeschort. De ontvangen zienswijze is bij de besluitvorming betrokken.
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 10 en 11 van de Wob.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob, blijft het verstrekken van
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in
artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen.
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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.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft openbaarmaking van
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijk personen of rechtspersonen dan wel van derden.
3. 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
contractueel vastgelegde afspraken tussen stichting DUWO en de Universiteit van Amsterdam
(UvA) ten aanzien van de verhuur van de studentenhuisvesting in de Oudemanhuispoort (Oudezijds
Achterburgwal 217-219 te Amsterdam). Uw verzoek heeft geleid tot het volgende document:
A. Overeenkomst terzake de realisatie en huur/onderhuur van studentenwoningen in de
Oudemanhuispoort.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft het verstrekken van
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
economische of financiële belangen van het betreffende bestuursorgaan. Het is vaste jurisprudentie
dat gegevens die inzicht geven in de strategie bij onderhandelingen over de voorwaarden en de
marges waaronder het bestuursorgaan zaken wil doen, de economische en financiële belangen van
het bestuursorgaan kunnen schaden (zie onder meer ECLI:NL:RVS:2016:445). In document A. zijn
twee passages weggelakt, § 2 - huurprijs, en een deel van § 3 - Duur van de overeenkomst en
beëindiging door verhuurder. De weggelakte informatie biedt inzicht in de voorwaarden waartegen
de UvA en DUWO bereid zijn een dergelijke overeenkomst te sluiten. Dit geldt voor zover uit de
weggelakte informatie af te leiden is welke (prijs-) afspraken zijn gemaakt en onder welke
voorwaarden tussentijdse opzegging mogelijk is. Deze gegevens kunnen daarom niet openbaar
worden gemaakt. Het is niet onaannemelijk dat (andere) partijen, bij toekomstige overeenkomsten
met de UvA, hun voorwaarden zullen afstemmen op deze gegevens. Het belang van openbaarmaking
weegt niet op tegen de economische en financiële belangen van de UvA, nu door openbaarmaking de
onderhandelingspositie van de UvA ernstig zal worden verzwakt. Daarnaast zou openbaarmaking
van deze gegevens – gelet op het voorgaande - eveneens de financiële onderhandelingspositie van
DUWO nadelig kunnen beïnvloeden. Dit leidt tot een onevenredige benadeling van DUWO.
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob en artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder g, van de Wob, worden de eerdergenoemde passages uit document A. dan ook niet
openbaar gemaakt.
Voorts staan in document A persoonsgegevens vermeld; de naam van een medewerker van DUWO
en handtekeningen van de namens partijen optredende personen. 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
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