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Geachte , 
 
Bij e-mail van 12 maart 2020 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) gevraagd hoeveel uitkeringsgerechtigden die een uitkering IOW/WW 
ontvangen worden gekort op deze uitkering omdat zij een vorm van (pré) pensioen ontvangen. 
 
Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek.  
 
Beslissing 
UWV heeft besloten afwijzend op uw verzoek om informatie te beslissen. De Wob heeft immers 
alleen betrekking op informatie die is vervat in documenten. De Wob voorziet niet in een 
verplichting voor een bestuursorgaan om documenten te vervaardigen (Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 juni 2013, ECLI:NL:2013:CA2102). Uit intern 
onderzoek is gebleken dat UWV in het uitkeringssysteem IOW niet de bron van de inkomsten 
vastlegt. De verzochte informatie kan derhalve niet door het automatiseringssysteem worden 
gegenereerd en is evenmin op andere wijze eenvoudig te genereren. De Wob voorziet ook niet in 
een verplichting de informatie te vergaren, ongeacht de mate van inspanning (Afdeling 
Bestuursrechtspraak Raad van State 20 juni 2007, nr. 200607848/1). 
 
Wel maakt UWV in het eerder genoemde systeem een onderscheid in inkomsten uit arbeid en 
inkomsten in verband met arbeid. (Pré)pensioen wordt net als o.a. de WW, ZW, WIA en WAZO-
uitkering gekwalificeerd als inkomsten in verband met arbeid. Hieronder vindt u een overzicht van 
de geregistreerde gevallen waarbij sprake is van inkomsten in verband met arbeid. Het specifieke 
aantal ten aanzien van de (pré)pensioen gevallen is dus niet bekend.   
 
Peildatum actieve IOW rechten Inkomsten i.v.m. arbeid op peildatum 
20190101 6917 1607 
20190201 7334 1797 
20190301 8179 1952 
20190401 8708 2101 
20190501 9343 2289 
20190601 9222 2246 
20190701 9520 2303 
20190801 9365 2235 

Datum 

27 maart 2020 
 
Van 

 
 

 

 
 

Ons kenmerk 

WOB 2020092 
 
Uw kenmerk 

- 

Onderwerp 

Beslissing op uw verzoek om informatie d.d. 12-3-2020 



20190901 9518 2236 
20191001 9399 2189 
20191101 9718 2241 
20191201 9567 2176 
20200101 9625 2127 
20200201 9474 1997 
20200301 9497 1909 

 
Dit besluit (geanonimiseerd) wordt binnen enkele werkdagen na dagtekening van dit besluit 
gepubliceerd op de website www.uwv.nl 
 
Bezwaarclausule 
Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw Wob-verzoek kunt u tot uiterlijk zes weken na 
de datum op deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaar naar het adres dat 
linksboven op deze brief staat en stuur ook een kopie van deze brief mee. Wij kunnen u dan sneller 
helpen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hoogachtend, 
Namens de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,  

 
Juridisch adviseur 




