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Geachte , 

 

Op 24 oktober 2022 heeft UWV uw verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid 
(hierna: Woo) ontvangen. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw verzoek. 
 

Beslissing  

UWV heeft besloten de aangetroffen documenten met de door u verzochte informatie openbaar te 
maken.  
 
Woo-verzoek  
In uw verzoek is verzocht om de openbaarmaking van documenten met de volgende informatie: 
 

- De interne instructie over 'hoe om te gaan met WIA 60+' die de medewerkers van het UWV 

zelf hanteren of het onderdeel van het WIA-handboek dat hier betrekking op heeft.  
 
Inventarisatie documenten  
Naar aanleiding van uw verzoek is intern uitvraag gedaan of er documenten aanwezig zijn met de 

door u gevraagde informatie. Er zijn drie documenten aangetroffen. Het gaat om het volgende 

documenten: 

Nr. Documentnaam Beoordeling 

1 Tijdelijke werkinstructies EWT 60+ Openbaar 

2 Toelichting bij vereenvoudigde afhandeling 60 Openbaar 

3 Tijdelijke werkinstructies opstellen beschikking Openbaar 

 
Overwegingen  
Met inachtneming van uw verzoek heeft UWV besloten het beleid, dat hierop ziet, als bijlage 1, 2 
en 3 openbaar te maken. Wel willen wij u er op wijzen dat de documenten, die wij nu openbaar 

maken, de op dit moment geldende instructies zijn. Deze documenten kunnen aan verandering 
onderhevig zijn. 
 
Publicatie  
Dit besluit en de openbaar gemaakte documenten worden binnen enkele werkdagen na 
dagtekening van dit besluit geanonimiseerd gepubliceerd op de website uwv.nl.  
 

Niet eens met deze beslissing? 
Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw Woo-verzoek kunt u tot uiterlijk zes weken na 
de datum op deze brief een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling 

Datum 

1 december 2022 

 

Van 

 

 

Bestuurszaken/Juridische 

Zaken UWV 

E: @uwv.nl 

 

Ons kenmerk 

WOO 2022204 

 

Uw kenmerk 

- 

Onderwerp 

Beslissing op uw verzoek om informatie d.d. 24-10-2022 



Juridische Zaken, Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift 
reageren als u een kopie van deze brief meestuurt. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,  

 

 

 

 




