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Geachte  
U heeft op 9 juni 2021 een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit verzoek is door het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid aan UWV doorgestuurd en op 14 juni 2021 heeft UWV dit verzoek ontvangen. In uw 
verzoek is verzocht om de volgende informatie;  
 
1. Alle interne en externe correspondentie omtrent de toepassingswijze door UWV van de ICT-

richtlijn. 
2. Alle interne en externe correspondentie die betrekking heeft op uw kantoor en/of cliënten van 

uw kantoor. 
3. Alle interne en externe correspondentie met betrekking tot uw rapport   
4. Alle klachten die bij UWV ingediend zijn omtrent de ICT-regeling.  
5. Alle negatieve ICT-adviezen en onderliggende stukken die UWV heeft uitgebracht aan de IND.  
 
Bij de inventarisatie van de documenten zijn stukken aangetroffen die aan een derde 
belanghebbende dienen te worden voorgelegd. Om die reden vergt de afhandeling van uw verzoek 
langer dan verwacht. Ten aanzien van een aantal onderdelen van uw verzoek kunnen wij wel een 
beslissing nemen. U ontvangt derhalve een deelbeslissing op deze onderdelen. Voor het overige 
zullen wij u later berichten, nadat de zienswijze van de derde belanghebbende is ontvangen.  
 
Hieronder vindt u de beslissing op een aantal onderdelen uw verzoek. 
 
Beslissing  
 
Eerste onderdeel 
UWV heeft ten aanzien van het eerste onderdeel van uw verzoek besloten de volgende documenten 
openbaar te maken: 

Bijlage 1: Werkinstructie behandelen adviesverzoeken voor de overplaatsing binnen een 
onderneming (ICT-regeling). 
Bijlage 2: Schema ICT-vergunning reikwijdte en overige regelingen. 
Bijlage 3: Toets UWV verzoek advies ICT-vergunning voor niet erkend referenten.  
Bijlage 4: ICT functies. 
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WOB 2021175 
 
Uw kenmerk 

- 

Onderwerp 

Deelbeslissing van uw verzoek om informatie d.d. 9-6-2021 



Verder beschikt UWV over een aantal documenten die reeds openbaar zijn. 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:BO1165). 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. Bij wijze van service worden de volgende documenten aan u verstrekt: 

Bijlage 5: Implementatiebesluit ICT-richtlijn. 
Bijlage 6: Regeling melding Wav. 
Bijlage 7: Wijziging Vv i.v.m. ICT-richtlijn. 
Bijlage 8: Wijziging RuWav i.v.m. ICT-Richtlijn.   
Bijlage 9: Wijziging Vc i.v.m. ICT-richtlijn. 
 
Tweede onderdeel 
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van het tweede onderdeel af, waarin u verzocht heeft om alle 
interne en externe correspondentie die betrekking heeft op uw kantoor en/of cliënten. U heeft 
namelijk gevraagd om inzage in een gevalsdossier. Dit betreffen documenten die niet kunnen 
worden geopenbaard op grond van artikel 10 lid 1 sub d en artikel 10 lid 2 sub e Wob. Op grond 
van de Wob kunnen de gegevens dan ook niet worden verstrekt.  

Op grond van de Regeling Inzage- en correctierecht1 kan er wel inzage gegeven worden in het 
persoonlijk dossier. Een verzoek om schriftelijke inzage (dat wil zeggen toezending van stukken) 
moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• het verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn; 
• het verzoek moet de naam, voorletters, het adres, de geboortedatum en het 

burgerservicenummer bevatten van betrokkene die het verzoek om inzage in de eigen 
gegevens doet; 

• bij het verzoek moet een kopie van het identiteitsbewijs van betrokkene zitten. Indien u 
geen kopie van uw identiteitsbewijs wenst te overleggen, kunt u op afspraak uw legitimatie 
tonen op één van de UWV-kantoren. 

 
Derde onderdeel 
Deze stukken dienen aan een derde belanghebbende te worden voorgelegd. Op dit verzoek zal een 
beslissing volgen.   
 
Vierde onderdeel 
Ten aanzien van het vierde onderdeel wordt uw verzoek afgewezen. 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 met 
uitzondering van de door u ingediende klacht er bij UWV geen klachten zijn ingediend over de ICT-
regeling. Wij gaan ervan uit dat u met dit verzoek niet beoogd heeft dat de door u ingediende 
klacht openbaar gemaakt dient te worden.  
 
Vijfde onderdeel 
UWV heeft ten aanzien van het vijfde onderdeel van uw verzoek besloten uw verzoek af te wijzen. 
U heeft namelijk gevraagd om adviezen die betrekking hebben op gevalsdossiers. In deze adviezen 
wordt heel specifiek ingegaan op de persoonlijke situatie van deze personen. Indien wij overgaan 
tot de anonimiseren van deze adviezen en de verwijdering van alle persoonlijke en specifieke 
omstandigheden van de persoon blijven er enkel een aantal algemene verwijzingen naar de 
bepalingen van de regeling over. Als voorbeeld wordt als bijlage 10 één advies geanonimiseerd 
openbaar gemaakt.  

                                                           
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0040934/2018-05-25 






