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Geachte , 

Op 25 mei 2021 heeft UWV uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw verzoek.  

Beslissing 
UWV heeft, met inachtneming van uw verzoek, besloten om de door u verzochte informatie deels 
openbaar te maken (zie bijlage). Hieronder leggen wij onze beslissing aan u uit.  

Wob-verzoek 
In uw verzoek heeft u verzocht om de openbaarmaking van documenten met informatie (inclusief 
aanmaakdatum en data vervolgversies) betreffende beleid/regelgeving en bedrijfsvoering logging 
medische dossiers/medische documenten als ook de bewaartermijnen van deze logging/logregels 
bij verwerking medische documenten. 

Voorafgaand contact 
Op 22 juni 2021 is de beslissing door ons met vier weken verdaagd. 

Inventarisatie documenten 
Naar aanleiding van uw verzoek is een document aangetroffen met de door u verzochte informatie. 
Het gaat om het volgende document. 

Nr. Documentnaam Beoordeling 
1. UWV Richtlijn Logging en Monitoring voor IB&P Versie 4.1 Deels openbaar (10.2.e / g) 

Zienswijze 
Er zijn geen derde belanghebbenden bij dit besluit die mogelijk bedenkingen hebben tegen de 
openbaarmaking.  

Overwegingen 
Het document geeft voor de divisies van UWV de richtlijnen om invulling te geven aan de voor UWV 
relevante eisen ten aanzien van beveiligingsgerelateerde logging en monitoring. De naam van de 
auteur (medewerker) is op grond van artikel 10 lid 2 sub e van de Wob niet openbaar gemaakt. 
Deze medewerker treedt vanuit zijn functie niet in de openbaarheid en het belang van de 
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eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer weegt daarom in deze zwaarder dan het belang van 
openbaarheid. 

Daarnaast zijn verschillende passages en schema’s van het document op grond van artikel 10 lid 2 
sub e en sub g niet openbaar gemaakt, omdat deze passages inzicht kunnen geven in de wijze 
waarop UWV de beveiliging van informatiesystemen heeft ingericht. Enerzijds kan openbaarmaking 
van deze informatie kan leiden tot risico’s voor de persoonsgegevens die UWV verwerkt en kan 
daardoor potentieel onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkenen. Anderzijds kan openbaarmaking van deze beveiligingsaspecten leiden tot 
onevenredige benadeling aan de kant van UWV. Het document is dan ook oorspronkelijk 
aangemerkt als vertrouwelijk. Gezien het grote belang van informatiebeveiliging voor UWV weegt 
het belang van openbaarheid van de informatie in de geweigerde passages in onze optiek niet op 
tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling.  

Tot slot wijzen wij erop dat op p. 3 wordt aangeven dat de status van het document een concept 
betreft. Dit document is echter wel de meest recente versie. 

Dit besluit en de aan u verstrekte informatie wordt binnen enkele werkdagen na dagtekening van 
dit besluit geanonimiseerd gepubliceerd op de website 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




