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Beslissing op uw verzoek om informatie d.d. 21-2-2021

Geachte

Uw kenmerk

-

,

Bij e-mail van 10 februari 2021 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) verzocht om het volgende:
“Ik wil graag informatie over de percentages die UWV gebruikt om het maatmanloon te
indexeren bij bijvoorbeeld WIA en WAO uitkeringen. Ik weet dat deze geïndexeerd worden
met de loonindex. Maar zijn er verschillende loonindexen voor verschillende branches of
gebruiken jullie gemiddeldes. Heeft u deze loonindexcijfers vanaf 1980 tot heden?.”
Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek.
Beslissing
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. UWV gebruikt voor het indexeren van het maatmanloon de CBSindexcijfers cao-lonen per uur (Inclusief bijzondere beloningen). Deze informatie wordt
gepubliceerd op de website van het CBS, www.cbs.nl en kunt u daar raadplegen.
Verder wordt als bijlage 1 een toelichting op deze cijfers openbaar gemaakt. De toelichting is
noodzakelijk, omdat zich enkele wijzigingen hebben voorgedaan die zonder toelichting mogelijk
niet verklaard kunnen worden. Voor de volledigheid delen wij u mee dat vóór 10 augustus 1994
een maatmanloon niet werd geïndexeerd, maar geactualiseerd. De wijze waarop dat gebeurde
vindt u ook in de toelichting op de indexcijfers.
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.
Dit besluit wordt binnen enkele werkdagen geanonimiseerd gepubliceerd op uwv.nl
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Juridisch adviseur

