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Beslissing op uw verzoek om informatie d.d. 27-6-2020 
	

Uw kenmerk 

Geachte I 

Bij brief van 26 juni 2020 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob) verzocht om het volgende: 

1. Het doorgezette signaal naar Centraal Meldpunt Fraude en wilt u zien wat er uit dit 
onderzoek is geconstateerd. 

2. Met betrekking tot het signaal de beleidsdocumenten, waaruit u kan opmaken wat de 
rechten van het UWV en u als uitkeringsgerechtigde zijn ten tijde van het onderzoek door 
het Centraal Meldpunt Fraude. 

3. Bewijs dat oproepbrieven bij u thuis zijn aangeleverd ontvangen. 
4. De e-mail van 	"adviseur werk WIA", die op d.d. 10 oktober 2018 zelf na 

aanleiding van het gesprek eerder die dag u persoonlijk verzocht de toeslag aan te vragen. 
5. Alle verstuurde brieven inclusief de herinneringen aan uw persoon in de periode van 12 

december 2018 t/m 25 maart 2019. Hiervan wilt u ook het aanleverbewijs van de 
postbezorging ontvangen. 

6. Inschrijving bij de kamer van koophandel met uw naam als eigenaar en/of bestuurder van 
de ondernemingen waar u naar verwijst en anders wel een arbeidsovereenkomst voor de 
periode van voor 5 november 2018 met betaalbewijzen van het salaris. Daarnaast wenst u 
bewijs van een door UWV ingenomen stelling. 

7. Het rapport van het gesprek (d.d. 10 oktober 2018) ondertekend door alle betrokken. 
8. Bewijzen dat 	 bij de onderbouwing en het opgestelde rapport alle 

opgestelde bevindingen in zijn systemen kan toelichten met gegevens waarbij de volledige 
opbouw van het onderzoeksrapport "Pagina 3 van 20 onderzoeksopbouw: het SUWINET, 
UWV-systemen, systemen van externe partijen, Internet onderzoek en de correspondenties 
van de opgevraagde en ontvangen informatie bij externe partijen" van voor in ieder geval 
19 december 2019 dateren. Tevens geldt dit ook voor de zoekresultaten in de programma's 
die 	 heeft gebruikt voor het ongewone onderzoek naar mijn persoon. 

9. Beleidsdocumenten die goed weergeven wat de mogelijke gevolgen zijn voor medewerkers 
of een afdeling van het UWV die zich schuldig maken aan valsheid in geschriften en/of 
eventuele andere strafbare feiten. 

10. De ondertekende getuigenverklaringen waar u naar verwijst te overleggen. 



11. Alle documenten, telefoonoproepen, schriftelijke correspondenties (digitaal en per brief) 
van 	 , mijn persoon en medewerkers van de gemeente 
Hengelo ontvangen. 

12. De terugkoppeling van het oordeel over de privé-bankafschriften, die hij als medewerker 
van mijn uitkeringsverstrekker zo snel als hij maar kon zonder enige toestemming heeft 
doorgespeelt aan de gemeente Hengelo. 

13. De geluidsopname van het telefoongesprek op 3 december 2018 te versturen. 
14. Alle documenten die betrekking hebben op de privacywetgeving waar het UWV zich aan 

heeft te houden. 

Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek. 

Beslissing 

1.  
Met inachtneming van uw verzoek is besloten de melding, als bijlage 1, openbaar te maken. Op 
grond van artikel 10 lid 1 sub d Wob of artikel 10 lid 2 sub e Wob zijn alle persoonsgegevens uit 
het document verwijderd. Daarnaast is op grond van artikel 11 lid 1 een persoonlijke 
beleidsopvatting uit het document verwijderd. Verder heeft u gevraagd wat er uit het onderzoek is 
gekomen. Het handhavingsrapport, waarin de bevindingen zijn opgenomen, is reeds aan u 
verstrekt. 

2.  
Met inachtneming van uw verzoek is besloten het interne beleidsdocument, als bijlage 2, 
openbaar te maken waarin weergeven staat wat van de medewerker verwacht wordt indien bij hem 
een fraudemelding binnenkomt. UWV beschikt niet over overige documenten die zien op dit punt 
van uw verzoek en kan derhalve verder niet aan uw verzoek tegemoet komen. 

3.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af. Artikel 3, eerste lid, Wob bepaalt dat een ieder 
een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid tot 
een bestuursorgaan kan richten. Het begrip bestuurlijke aangelegenheid wordt gedefinieerd als een 
aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan. U heeft verzocht om 
"bewijzen". Dit heeft geen betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid en valt daarom niet 
onder het bereik van de Wob. 

4.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af. U heeft namelijk gevraagd om een document 
dat, indien aanwezig, zich in uw dossier zou moeten bevinden. 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. Bij 
de Wob kan er namelijk geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de 
bedoedelingen dan wel belangen van de verzoeker. Ook kent de Wob geen beperkte vorm van 
openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan 
u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien aan u de betreffende documenten op grond van de 
Wob worden verstrekt, dan zijn deze op de website van UWV voor een ieder in te zien, omdat de 
besluiten op Wob-verzoeken op onze website worden gepubliceerd. De bescherming van uw 
persoonlijke levenssfeer gaat boven het openbare belang. 

Op grond van de Regeling Inzage- en correctierecht)  kunt u wel inzage in uw dossier krijgen, 
zonder dat dit openbaar wordt. In de Regeling leest u hoe u dit verzoek kunt indienen. Hierbij 
wordt benadrukt dat het mogelijk is dat het door u opgevraagde document niet aan u verstrekt kan 
worden, omdat UWV daar niet over beschikt. 

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



UWV 

5.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af en verwijst u naar het gestelde onder punt 4 van 
dit besluit. 

6.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af. 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:2010:1301165). U kunt zelf een 
uittreksel uit het Handelsregister opvragen via de website: www.kvk.nl. Daarnaast heeft u verzocht 
om bewijzen ten aanzien van een door UWV ingenomen stelling. Ook dit deel van uw verzoek wordt 
afgewezen. UWV verwijst u naar het gestelde onder punt 3 van dit besluit. 

7.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af en verwijst u naar het gestelde onder punt 4 van 
dit besluit. 

8.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af en verwijst u naar het gestelde onder punt 3 van 
dit besluit. 

9.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af. 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:2010:801165). Alle 
medewerkers van UWV dienen zich te houden aan de gedragscode, die u op de website van UWV 
kunt nalezen: https://www.uwv.nl/barticulieren/Imaqes/uwv-qedraciscodeboekje-afspraken-voor-
inteqe~.pdf.  

10.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af en verwijst naar het gestelde onder punt 4 van 
dit besluit. 

11.  
UWV wijst uw verzoek ten aanzien van dit punt af en verwijst naar het gestelde onder punt 4 van 
dit besluit. 

12.  
UWV wijst u verzoek ten aanzien van dit punt af. De Wob verplicht niet tot beantwoording van de 
door u gestelde vragen (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 augustus 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:642) of tot het wisselen van gedachten over de wijze waarop UWV zijn 
bevoegdheid heeft uitgeoefend (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 
december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2226). 

13.  
UWV wijst u verzoek ten aanzien van dit punt af. 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). UWV beschikt niet over een geluidsopname van het 
gesprek van 3 december 2018. 



14. 
UWV wijst u verzoek ten aanzien van dit punt af. 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:B01165). UWV dient te 
handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle op UWV van toepassing 
zijnde bepalingen kunt hier vinden: 
https://autoriteitpersoonsgeoevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening  2016 - 
679 definitief.pdf. Daarnaast kunt u hier nalezen hoe UWV de privacyregels heeft toegepast: 

https://www.uwv.nl/avg-privacystatement/index.aspx.  

Dit besluit en de aan u verstrekte documenten worden 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 
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