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Beslissing op uw bezwaarschrift d.d. 30-9-2020

Geachte

Uw kenmerk

,

Bij e-mail van 30 september 2020 heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit op uw
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van b estuur (hierna: Wob ) van 29 septemb er 2020.
Met deze brief wordt op uw bezwaarschrift beslist.
Beslissing
UWV besluit uw b ezwaar gegrond te verklaren.
Dit b esluit en de aan u verstrekte documenten worden b innen enkele dagen na verzending van dit
besluit geanonimiseerd gepub liceerd op de website www.uwv.nl.
Verloop van de procedure
Bij e-mail van 7 augustus 2020 heeft u op grond van de Wob verzocht om de werkinstructies en
procedures over het project extra herb eoordelingen 2016 en de aanbevelingen voor een verdere
procesoptimalisatie voor ondersteuningsteam in de toekomst.
Bij besluit van 29 september 2020 heeft UWV met inachtneming_ van uw verzoek besloten om de
door u opgevraagde informatie openbaar te maken door de op het verzoek van toepassing zijnde
tekstdelen in het besluit op te nemen.
Gronden van uw bezwaar
In uw bezwaarschrift heeft u aangevoerd dat UWV aan u slechts een samenvatting van de originele
documenten heeft verstrekt. U heeft aangegeven dat u de documenten wenst te ontvangen en niet
delen uit de documenten, zoals naar uw mening nu het geval is.
Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar
In uw Wob -verzoek heeft u verzocht om de werkinstructies en procedures over het project extra
herb eoordelingen 2016 en de aanb evelingen voor een verdere procesoptimalisatie voor
ondersteuningsteam in de toekomst. Dit is informatie die zich bevindt in de documenten
"Brondocument Herbeoordelingen 2016" d.d. 4 mei 2016 en "Evaluatie extra herbeoordelingen 2016"

d.d. 1 augustus 2017. Deze documenten omvatten echter meer informatie dan waar u om heeft
verzocht in uw verzoek. Om die reden hebben wij enkel de tekstdelen die van toepassing zijn op
verzoek aan u verstrekt.
In uw bezwaarschrift heeft u aangegeven de volledige documenten te willen ontvangen waarin
voornoemde tekstdelen zich in bevinden. In het kader van uw aangepaste verzoek heeft UWV
besloten om aan verzoek tegemoet te komen. Derhalve wordt uw bezwaar gegrond verklaard.
Gezien het voorgaande maakt UWV het document "Brondocument Herbeoordelingen 2016", als
bijlage 1 en het document "Evaluatie extra herbeoordelingen 2016", als bijlage 2, deels openbaar.
In de documenten zijn alle namen van UWV-medewerkers - die niet met hun functie naar buiten toe
optreden - op grond van artikel 10 lid 2 sub e van de Wob uit de documenten verwijderd. Ook zijn
alle persoonlijke beleidsopvattingen, met een beroep op artikel 11 van de Wob, uit de documenten
verwijderd. Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt namelijk dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt
verstrekt over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. De voornoemde documenten
zijn opgesteld ten behoeve van het interne beraad over bestuurlijke aangelegenheden binnen het
bestuursorgaan. UWV acht het niet in het belang van een goede democratische bestuursvoering
indien de standpunten van de medewerkers zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie.
Vergoeding van kosten van bezwaar
Gelet op artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bestaat geen aanleiding voor
vergoeding van kosten die redelijkerwijs in verband met de behandeling van het bezwaar zijn
gemaakt nu er geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u uiterlijk zes weken na dagtekening van dit besluit een
beroepschrift indienen bij de rechtbank Amsterdam, Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht
algemeen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens de Raad van Bestuur van het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Juridisch adviseur

