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Uw kenmerk 

Geachte heer , 

Bij e-mail van 8 januari 2020 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob) verzocht om de beleidsregels, circulaires en alle andere eventuele handboeken waaruit 
de beleidsregels ten behoeve van handhaving blijken. 

Bij e-mail van 9 januari 2020 heb ik u verzocht om het verzoek nader te specificeren, nu 'handhaving' 
binnen UWV een breed begrip is. 

Bij e-mail van 9 januari 2020 heeft u aangegeven dat u op zoek bent naar alle handhavingsregels, 
beleid en handboeken die verband houden met de kwestie (het huisbezoek bij uw cliënt en de 
ingevulde vragenlijst door uw cliënt) en die derhalve thans hun werking hebben op het proces. 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij één document op grond van artikel 4:8 Awb voorgelegd 
aan een derde belanghebbende, teneinde deze in staat te stellen een zienswijze over het document 
naar voren te brengen. De derde belanghebbende heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 
de openbaarmaking van het document. 

Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek. 

Beslissing 
UWV heeft, met inachtneming van uw verzoek, besloten het projectplan Interventieteam Flexibele 
Inzet Controlecapaciteit, als bijlage 1, openbaar te maken. 

Verder heeft de plicht tot openbaarmaking ingevolge de Wob geen betrekking op informatie die reeds 
openbaar is. Wij verwijzen hiervoor naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State van 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 volgende documenten zijn van toepassing op uw verzoek: 
• Besluit aanwijzing toezichthouders UWV (http://wetten.overheid.n1/1.0:c:BWBR0023509)  



• Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV 
(https://wetten.overheid.nl/BWBRO035450/)  

• Controle via een huisbezoek (https://www.uwv.nl/particulierenioverige-onderwerpen/uwv-
controleert/detail/op-welke-manieren-controleert-uwv/controle-via-een-huisbezoek) 

Verder beschikt UWV over een matrix handhavingsbezoeken. Wij wijzen uw verzoek ten aanzien van 
dit document af. Op grond van artikel 10, tweede lid, onder d van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van inspectie, 
controle en toezicht door bestuursorganen. De matrix is opgesteld met het oog op het bereiken van 
een effectieve controleaanpak. De inhoud van deze documenten is doorspekt met strategische 
beschouwingen. De inhoud is derhalve van zodanig strategische aard dat deze documenten niet 
geopenbaard kunnen worden. Door de openbaarmaking zou immers informatie over de 
controlestrategie van UWV algemeen bekend worden gemaakt. Te verwachten is dat dit zal leiden 
tot calculerend gedrag waardoor de controle van UWV ernstig belemmerd zou kunnen worden. 

Dit besluit (geanonimiseerd) en de aan u verstrekte documenten worden 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 
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