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Beslissing op uw verzoek om informatie d.d. 3-8-2020 
	 Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw , 

Bij e-mail van 3 augustus 2020 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) verzocht om: 

a. (Beleids)regels en/of (beleids)afspraken en of (beleids)documenten van het UWV ten 
aanzien van de eerstejaars Ziektewetkeuring 

b. (Beleids)regels en of (beleids)afspraken en/of (beleids)documenten van verzekeringsartsen 
van het UWV betrekking hebbende op de eerstejaars Ziektewetuitkering 

c. (Beleids)regels en/of (beleids)afspraken en/of (beleids)documenten van het UWV 
betrekking hebbende op patiënten met psychologische en/of suïcidale klachten die gebruik 
maken van een Ziektewetuitkering 

Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek. 

Beslissing 
a. De plicht tot openbaarmaking ingevolge de Wob heeft geen betrekking op informatie die reeds 
openbaar is. Wij verwijzen hiervoor naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State van 1 december 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BNS6990) en 20 oktober 2010 
(ECLI:NL:RVS:2010:B01165). Indien informatie al openbaar is, dan dient het verzoek opgevat te 
worden als een verzoek tot het verrichten van een feitelijke handeling, namelijk het verstrekken 
van openbare informatie. 

De informatie waar u om heeft verzocht onder a kunt u terug vinden op de website van UWV: 
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/wob-publicaties/2020/besluit-wob-verzoek-beleid-
ziektewet.aspx.  

b. Wij wijzen uw verzoek ten aanzien van dit punt af en verwijzen u naar het gestelde onder punt 
a. 

c. Met inachtneming van uw verzoek hebben wij besloten de volgende documenten openbaar te 
maken: 



• Signaleringskaart Zelfmoordpreventie voor het UWV; 
• Triagetool Zelfmoordpreventie voor de verzekeringsarts; 
• Handreiking zelfmoordpreventie binnen het UWV; 
• Leidraad Zelfmoordpreventie voor medewerkers bij UWV. 

In de documenten zijn alle persoonsgegevens van medewerkers of naar de medewerkers te 
herleiden gegevens verwijderd uit het document. 

Dit besluit wordt binnen enkele werkdagen geanonimiseerd gepubliceerd op de website van UWV. 

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 	Ra.. van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 

Juridisch adviseur 
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