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Geachte , 

Op 14 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. Hieronder leggen wij onze beslissing aan u uit.  

Wob-verzoek 
In uw Wob-verzoek heeft u verzocht om de openbaarmaking van documenten en correspondentie 
met betrekking tot de herkeuring van iedereen met een Wajong uitkering in verband met (de 
inwerkingtreding van) de Wajong 2015, uit de periode 1 januari 2011 tot en met heden. U heeft 
het verzoek gespecificeerd aan de hand van 18 onderdelen, waarin u informatie vraagt over: 

- de eenvoudige procedure die het UWV had geregeld voor de beoordeling gezien het grote
aantal Wajongers van wie moest worden vastgesteld of zij arbeidsvermogen hadden, op
grond van welke eenvoudige procedure de meeste beoordelingen zijn verricht op basis van
systeem- of dossieronderzoek;

- de beoordelingscriteria;
- het beoordelen van gevallen op basis van alleen dossierstukken;
- hoe om te gaan met mensen die te ziek zijn om door een keuringsarts gezien te worden;
- hoe om te gaan met twijfelgevallen;
- de verwachte uitkomst van het geheel aan herkeuringen (zoals, maar niet uitsluitend, het

verwachte aantal mensen dat geen arbeidsvermogen zou hebben en het verwachte aantal
mensen dat wel arbeidsvermogen zou hebben);

- de striktheid waarmee de beoordelingscriteria dienen te worden toegepast;
- hoe om te gaan met gevallen die tot nieuwe jurisprudentie kunnen leiden;
- hoe om te gaan met beslistermijnen en de communicatie hierover naar de

uitkeringsgerechtigde;
- delegatie- en/of mandaatbevoegdheden van verzekeringsartsen aan UWV-medewerkers die

geen arts zijn, maar wel betrokken zijn bij de herkeuring;
- hoe om te gaan met bezwaar- en beroepsprocedures;
- een integrale heroverweging wanneer iemand bezwaar of (hoger) beroep aantekent tegen

de beslissing van het UWV over het arbeidsvermogen;
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- hoe om te gaan met stukken, ingediend na het primaire besluit van het UWV over het
arbeidsvermogen;

- mediation, in de breedste zin van het woord, waaronder, maar niet uitsluitend, documenten
over in welke situaties mediation wordt aangeboden, over hoe om te gaan met verzoeken
tot mediation en over de uitvoering van de mediation;

- hoe om te gaan met tuchtklachten ingediend tegen UWV-medewerkers;
- hoe om te gaan met Kamervragen met betrekking tot de Participatiewet en alle onderdelen

daarvan;
- hoe om te gaan met media-uitingen, zoals artikelen, reportages en interviews over de

Participatiewet en alle onderdelen daarvan;
- hoe om te gaan met mensen die claimen schade, in de breedste zin van het woord, te

hebben geleden als gevolg van de herkeuring en/of daaropvolgende bezwaar- en
beroepsprocedures.

Voorafgaand contact 
Naar aanleiding van uw Wob-verzoek hebben wij met u per e-mail contact gehad. Wij hebben 
kenbaar gemaakt dat de betrokken afdeling de informatie die u verzoekt geïnventariseerd heeft 
door te zoeken naar interne beleidsstukken, rapportages, handboeken, etc. die zich (onder andere) 
toespitsen op uw vragen betreffende de herbeoordelingen, maar dat met betrekking tot de type 
documenten uw verzoek breed is ingestoken. Indien u naar aanleiding van de openbaar gemaakte 
documenten nog specifieke (type) documenten wenst te ontvangen, dan horen wij dat graag.  

Inventarisatie documenten 
Naar aanleiding van uw verzoek zijn acht documenten aangetroffen die (onder andere) gaan over 
de door u verzochte informatie. Het gaat om interne beleidsdocumenten, rapportages, 
handboeken, handreikingen, werkprocessen en een interne presentatie. Daarnaast is een document 
met informatie aangetroffen die reeds openbaar is gemaakt. Dit reeds openbare document bevat 
informatie over taakdelegaties van verzekeringsartsen. Voor uw verzoek om informatie betreffende 
de mediation en schadeclaims verwijzen wij u naar de informatie hierover die reeds op onze 
website beschikbaar is.1 Hieronder geven wij een overzicht van de geïnventariseerde documenten 
(inventarisatielijst).  

Nr. Documentnaam Beoordeling 
1. (Her)beoordelingsbeleid UWV Openbaar 
2. Herbeoordeling door verzekeringsarts, nadere uitwerking Openbaar 
3. Herindeling en herbeoordelingen Wajong (Vanaf 1 januari 2015) Deels openbaar (10.2.e) 
4. Eindrapport 'Van herindeling naar activering' 30 januari 2018 Deels openbaar (10.2.e) 
5. Eindrapport Q1 'Van herindeling naar activering' 13 april 2018 Deels openbaar (10.2.e) 
6. Presentatie Integrale Activering Wajong Deels openbaar (10.2.e / g) 
7. 

Handreiking Taakdelegatie (1 oktober 2018)2 
Deels openbaar (10.2.e) 

8. 
Handreiking Taakdelegatie (1 april 2020) 

Reeds openbaar 

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

Overwegingen 
Een aantal documenten (nummers 3, 4, 5, 6 en 7) zijn deels openbaar gemaakt. Namen van 
medewerkers zijn op grond van artikel 10 lid 2 sub e van de Wob niet openbaar gemaakt. Deze 
medewerkers treden vanuit hun functie niet in de openbaarheid en het belang van de eerbiediging 
van hun persoonlijke levenssfeer weegt daarom in deze zwaarder dan het belang van 

1 Zie daarvoor https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/mediation/detail/kies-voor-mediation en 
https://www.uwv.nl/werkgevers/klantenservice/bezwaar. 
2 Het reeds openbare document is te vinden op https://www.uwv.nl/overuwv/Images/bijlagen-besluit-op-
bezwaar-wob-verzoek-herbeoordeling-wb3000-dossiers.pdf (vanaf p. 13).  
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openbaarheid. In document nummer 7 zijn wel namen zichtbaar, hier betreft het echter auteurs 
van openbare publicaties en Kamerleden. 

In document 6 zijn tevens een aantal afbeeldingen niet openbaar gemaakt op grond van artikel 10 
lid 2 sub g van de Wob, omdat niet duidelijk is of deze afbeeldingen, zonder instemming van de 
maker of de geportretteerde, openbaar gemaakt kunnen worden. Het belang van de voorkoming 
van onevenredige benadeling weegt in deze daarom zwaarder dan het belang van openbaarheid.  

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 




