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Geachte , 

Op 28 juni 2021 heeft de rechtbank Gelderland UWV opgedragen om een nieuw besluit te nemen 
op het bezwaar inzake uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). 

Bij deze ontvangt u de nieuwe beslissing op uw bezwaarschrift.  

Beslissing op bezwaar 

UWV heeft besloten om uw gronden van bezwaar, voor zover deze toezien op de uitspraak van de 

rechtbank, alsnog gegrond te verklaren. In het document ‘Onderzoek Herbeoordelingen WB3000 

OTN’ worden de functienamen alsnog grotendeels openbaar gemaakt. U treft het document als 

bijlage bij dit besluit aan. Onder het kopje 'Overwegingen ten aanzien van de gronden van 

bezwaar' lichten wij deze beslissing toe.   

Verloop van de procedure 

Op 23 december 2019 heeft u met een beroep op grond van de Wob verzocht om de 
openbaarmaking van de rapportage over de herbeoordelingsoperatie in Groningen en alle andere 
documenten die geproduceerd zijn in het kader van het onderzoek naar de validiteit van de 
werkwijze in Groningen.  

Op 17 februari 2020 heeft UWV naar aanleiding van uw verzoek een besluit genomen. Ten aanzien 
van het document ‘Onderzoek herbeoordelingen WB3000 OTN’ heeft UWV besloten dat dit 

document in zijn geheel niet openbaar gemaakt wordt, omdat het document persoonlijke 
beleidsopvattingen bevat die zodanig verweven zijn met de overige feitelijke informatie, dat die 

daar niet los van kan worden gezien. 

Op 19 maart 2020 bent u in bezwaar gegaan tegen dit besluit. Met de beslissing van 26 juni 2020 
heeft UWV op het bezwaarschrift beslist. Daarin zijn de bezwaren deels gegrond verklaard. Het 

document ‘Onderzoek herbeoordelingen WB3000 OTN’ en de bijbehorende bijlagen zijn gedeeltelijk 
openbaar gemaakt. Namen en andere persoonsgegevens, zoals tot personen herleidbare 
onderdelen die in het document staan, zijn in het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer niet openbaar gemaakt. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen uit het document op grond 
van artikel 11 van de Wob niet openbaar gemaakt, voor zover deze onderdelen persoonlijke 
beleidsopvattingen bevatten.  
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Op 3 augustus 2020 bent u in beroep gegaan tegen de beslissing op uw bezwaarschrift. U stelde 
zich daarbij op het standpunt dat sommige onderdelen, waaronder functienamen, toch voor 

openbaarmaking in aanmerking moeten komen, omdat deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk 
persoon. 
 
Op 28 juni 2021 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan inzake uw beroepschrift. Partijen 
hebben tijdens de zitting kenbaar gemaakt dat de rechtbank zich in het geschil kon beperken tot 
het document ‘Onderzoek Herbeoordelingen WB3000 OTN’ en niet in hoefde te gaan op de bijlagen 

bij dat document. In de uitspraak heeft de rechtbank uw beroep gegrond verklaard en UWV 
opgedragen om binnen zes weken na de dag van de uitspraak een nieuw besluit te nemen op het 
bezwaar met inachtneming van de uitspraak.  
 
Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar  
UWV heeft met inachtneming van de uitspraak de eerdere beslissing op bezwaar op grond van 

artikel 7:11 Awb heroverwogen aan de hand van de feiten, zoals deze zich voordoen op het 

moment van de heroverweging.  

 

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende gemotiveerd dat een aantal functienamen 

herleidbaar zijn tot één natuurlijke persoon. Van een aantal andere functienamen heeft de 

rechtbank geoordeeld dat UWV zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat deze herleidbaar 

zijn tot één natuurlijke persoon. Desalniettemin heeft UWV besloten om de functienamen openbaar 

te maken, met uitzondering van de personen die in het kader van het onderzoek geïnterviewd zijn. 

Op zitting heeft u meegedeeld dat openbaarmaking van de functienamen van de personen die 

geïnterviewd zijn achterwege kan blijven. Ook blijft openbaarmaking achterwege van het onderdeel 

dat in de eerdere beslissing op bezwaar op grond van artikel 11 van de Wob is geweigerd.  

 

UWV komt tot deze beslissing omdat de betrokken functienamen en de conclusies uit het document 

‘Onderzoek Herbeoordelingen WB3000 OTN’ op hoofdlijnen ook benoemd worden in het inmiddels 

openbare verslag van de morele evaluatie WB3000 (‘Niet wijzen maar leren’). De persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkene wordt door de openbaarmaking van de functienamen in dat opzicht 

in mindere mate aangetast, nu gemakkelijk een koppeling gemaakt kan worden met het reeds 

openbare verslag van de morele evaluatie. Daarbij komt dat het belang van openbaarheid, gezien 

het grote maatschappelijke belang en gezien de nieuwe omstandigheden, in onze optiek zwaarder 

dient te wegen.  

 

Publicatie 

Dit besluit en de aan u verstrekte informatie wordt binnen enkele werkdagen na dagtekening van 

dit besluit geanonimiseerd gepubliceerd op de website uwv.nl. 

 

Beroep 
Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u tot uiterlijk zes weken na de dagtekening van 
deze brief een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM te Arnhem. De rechtbank kan sneller op uw beroepschrift reageren als u een kopie 
van deze brief meestuurt. 

 
U kunt ook digitaal in beroep gaan op loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een 

DigiD nodig.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,  

Juridisch adviseur 




