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1. Verzoek
Bij schrijven van 28 april 2016, door ons op 28 april 20 l 6 ontvangen, heeft u met een beroep op de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van alle documenten
betreffende:
.. (. . .)
- her totale bedrag van her budge! dat de universiteit per jaar voor de periode va11 de afgelopen v(jf
jaren" gespendeerd heeft aan:
(a) uitgaven die abo1111c:111c11ten op academische tijdschriften betreffen rnor de periode van de
afgelopen vijfjaren *;
(b) uitgaven die de aankoop wrn academische boeken betreffen voor de periode van de afgelopen viif
jaren";
- eveneens hel verzoek 1'00r de bovengenoemdejaren voor de uitgaven aan abonnementen op
academische tijdschriften de volgende derails te verstrekken; welk bedrag w111 hel totale bedrog
uitgegeven is voor het abonnement op welk tijdschrift, ofgroep van t,jdschr/fr.en.
(. . .)

"Mits gerekend in academische jaren houdt dat in. september 2UJ O tot e11 metjuni 2015; mits
gerekend in kalenderjaren houdt dat intjanuari 2011 tof en met december 2015. ,.
Bij brief van 3 mei 2016, met kenmerk 2016cu0761, heh ben wij de ontvangst van het Web-verzoek
bevestig. Bij e-mailbericht van 13 mei 2016 heeft u uw Web-verzoek gespecificeerd, waarbij u onder
meer aangeeft dat u graag een specificatie ontvangt van bet aantal aangeschafte boeken per jaar. Bij
schrijven van 23 mei 20 l 6, met kenmerk 20 l 6cu0840, is de beslistermijn met vier weken verdaagd.
Op 15 Juni 2016 heeft u nogmaals uw verzoek gespecificeerd met het uitdrukkelijk verzoek om u,
voor zover uw verzoek de abonnementen op academische tijdschriften betreft, de volgende
documenten te doen toekomen:
• een lijst met de twintig bedragen, van hoog naar Jaag gerangschikt, van de twintig duurste
a bonnement en;
• een onafhankelijke lijst met de namen van de uitgeverijen w11a1111ee de twintig duurste
abonnementen zijn overeengekomen, ditmaal gerangschikt op alfabetische volgorde.
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Bij schrijven van 22 juni 2016 met kenmerk 2016cu 1046, 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 De omvangen zienswijze hebben wij betrokken in onze
overweging.
2. Wettelijk kader
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek 0111 informatie neergelegd
in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten 10! een bes1uursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf Ingevolge
artikel 3, vijfde Jid, van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneminu van
het bepaalde in de artikelen JO en 11 van de Wob.
~
~
Op grond van artikel J 0, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft het verstrekken van
informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke 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 verzocht om een overzicht waarbij de uitgaven aan academische boeken en het aantal
aangekochte boeker, per jaar is gespecificeerd. Dit heeft geleid tot het volgende document:
a. Een overzicht van de uitgaven van de collecticvorrning van de Universiteit van Amsterdam (Uv A);
In het document onder a zijn de betaalde uitgaven aan de uitgevers onleesbaar gemaakt. Conform
vaste jurisprudeniie kan openbaarmaking van dergelijke financiële gegevens de onderhandelingspositie van partijen verslechteren. De gegevens geven immers inzicht in de strategie bij de onderhandelingen over de voorwaarden en de marges waaronder partijen zaken willen doen.
Openbaarmaking kan daarmee de economische en financiële belangen van zowel de UvA als de
wederpartijten) schaden. Aldus worden de UvA en haar wederpartij(en) onevenredig benadeeld zoals
bedoeid in artikel I 0, tweede iid, aanhef en onder g, van de Wob, en dient openbaarmaking derhalve
achterwege te blijven nu het belang van openbaarmaking van de passages niet opweegt tegen de
economische en financiële belangen van partijen (zie hiervoor onder meer de uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak Yan de Raad van State van 24 februari 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:445).
Daarnaast heeft u aangegeven dat u de gegevens betreffende de t ijdschriftcn in een andere vorm
wenst te ontvangen. U heeft expliciet verzocht om een lijst van de twintig duurste abonnementen,
gerangschikt op alfabetische volgorde, en om een daarvan onafhankelijke lijst met de hoogste
bedragen van de abonnementen, gerangschikt van hoog naar laag. Voor zover uw verzoek de
uitgaven aan abonnementen van tijdschriften omvat, heeft dit geleid tot de volgende documenten:
b. Een lijst
c. Een lij st
cl. Een lij st
e. Een lijst
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de duurste abonnementen in 2015, gerangschikt op alfabetische volgorde:
de hoogste bedragen aan abonnementen in 2015, gerangschikt van hoog naar Jaag;
de hoogste bedragen aan uitgeverijen 20IJ-2015, gerangschikt van boog naar Jaag;
de betreffende uitgeverijen. gerangschikt op alfabetische volgorde.
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Conform uw verzoek conespo nel eert de plaats van de uitgeverij en/of het abonnement niet meer met
het naastgelegen bedrag. Hierop is slechts de groep "overige tijdschriften" een uitzondering. Deze
categorie en bijbehorend uitgegeven bedrag zijn vetgedrukt.
4. Bezwaar belanghebbenden

Bij brief van 22 juni 2016 is u medegedeeld dat wij de zienswijzen Yan de het rok.ken panijen hebben
opgevraagd. Uit deze zienswijzen maken wij op dal de betrokkenen mogelijk bezwaar zou kunnen
hebben tegen openbaarmaking van bovengenoemde documenten. Derhalve zullen wij. op grond nm
artikel 6, vijfde lid van de Wob, de informatie twee weken na dagtekening van dit besluit
verstrekken, zodat de belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden om bezwaar te maken.
S. Besluit

Hel College van Bestuur besluit:
" uw verzoek 10e le wijzen en de gevraagde informatie in de verzochte vorm en mei inachtneming
van artikel l 0, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, openbaar te maken;
., de documenten op grond van artikel 6, vijfde lid van de Web, twee weken na dagtekening van dit
besluit te verstrekken.
I loogachtend,
het Collene-van Bestuur,

prpf:Ç.,,
,,_, dr. Gee11
voorzitter

T.M. ten Liam,

Tegen doc hcslis-ing kunt u binnen 6 weken na verzending van deze beslissing bezwaar instellen hij het College van
Bestuur van de l Jmvcrsitcir van Amsierdum, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 19268, 1001) 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 waaricger, het bezwaar zich richt.
Pagina 3

@
[Jaar Uitgaven collectievormlnq UvA per documentsoort

i 2011

Aantal
Uitgaven academische boeken
Totaal

842.000

20696

Uitgaven academische tijdschriften
Totaal

3.933.000

Waarvan:
American Chemical Society (ACS)
Elsevier Science Direct
Kluwer
Wolters Kluwer Health (LWW)
Oxford University Press (OUP)
Sage
Springer
Taylor & Francis (T&F)
John Wiley
Overig tijdschriften incl. print

l

2012

1.421.015

Uitgaven academische boeken
Totaal

759 000

15842

Uitgaven academische tijdschriften
Totaal

3.872 000

Waarvan:
American Chemical Society (ACS)
Elsevier Science Direct
Kluwer
Wolters Kluwer Health (LWW)
Oxford University Press (OUP)
Sage
Springer
Taylor & Francis (T&F)
John Wiley
Overig tijdschriften incl. print

2013

1.396.994

Uitgaven academische boeken
Totaal

772.000

14960

Uitgaven academische tijdschriften
Totaal (in€ 1.000)

4.055 000

Waarvan:
American Chemical Society (ACS)
Elsevier Science Direct
Kluwer
Wolters Kluwer Health (LWW)
Oxford University Press (OUP)
Sage
Springer
Taylor & Francis (T&F)
John Wiley
Overig tijdschriften incl. print

I -·

2014

1.449.135

Uitgaven academische boeken
Totaal

783 000

Uitgaven academische tijdschriften
Totaal
Waarvan:

4 329.000

11864

American Chemical Society (ACS)
Elsevier Science Direct
Kluwer
Wolters Kluwer Health (LWW)
Oxford University Press (OUP)
Sage
Springer
Taylor & Francis (T&F)
John Wiley
Overig tijdschriften incl. print

12015

1.682.298

Uitgaven academische boeken
Totaal

615 000

Uitgaven academische tijdschriften
Totaal

4 420.000

Waarvan:
American Chemical Society (ACS)
Elsevier Science Direct
Kluwer
Wolters Kluwer Health (LWW)
Oxford University Press (OUP)
Sage
Springer
Taylor & Francis (T&F)
John Wiley
Overig tijdschriften incl. print

1.637.877

11074

APSAII
BMJ Clinical Evidence
JAMA:
Journal of applied physics
Journal of physics
Journal of Physics
Lecture notes in computer science
Methods in enzymology
Monthly notices of the Royal Astronomical Society
Nature chemistry
Nature communications
Nature geoscience
Nature materials
Nature nanotechnology
Nature physics
Nature protocols
Science
The journal of chemical physics
The Journal of visualized experiments Neuroscience
The New England journal of medicine

25.363, 12
25.325,58
16.216,13
15.387,12
12.342,00
11.920, 19
11.188,33
10.680,13
8.810,42
8.550,63
8.198,96
8.037,84
7.759,73
7.590,33
6.813,51
6.755,43
6.711,43
6.638,06
6.625,96
6.625,96

@
2011

2012

2013

2014

2015

1.035.553,48 1.076.702,46 1.117.643,08 1.144.193,32 1.187.056,00
421.829,21
379.614,42
376.276,40
408.209,70
415.500,99
271.279,56
297.028,46
252.216,90
271.451,43
275.523,14
286.279,04
23--9.316,22
244.775,21
253.868,71
260.036,01
146.725,71
164.957,91
237.971,03
140.001,01
140.944,58
117.702,06
143.763,08
128.496,51
139.548,73
135.731,81
115.725,04
134.805,31
123.479,60
135.530,66
134.805,31
62.532,33
65.646,06
76.534,75
76.971,18
83.407,89
52.291,11
60.686,93
63.077,38
62.995,70
62.996,13

1421014,74

1396994,23

1449134,54

1682297,96 1637876,972

American Chemical Soèiety (ACS)
Elsevier Science Direct
John Wiley
Kluwer
Oxford University Press (OUP)
Sage
Springer
Taylor & Francis (T&F)
Wolters Kluwer Health (LWW)

Overig tijdschriften incl. print

