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Beslissing op uw verzoek om informatie d.d. 11-8-2020

Geachte

Uw kenmerk

-

,

Bij brief van 11 augustus 2020 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) verzocht om alle informatie betreffende de NOW-aanvraag en afwikkeling
van de NOW-aanvraag door Stichting CDA (secretariaat) te ’s Gravenhage.
Bij brief van 31 augustus 2020 hebben wij u laten weten dat aan de belanghebbende op grond van
artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid wordt geboden om een zienswijze over de
vergaarde documenten naar voren te brengen. Bij e-mail van 18 september 2020 heeft de
belanghebbende aangegeven inhoudelijk geen opmerkingen te hebben.
Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek.
Beslissing
Naar aanleiding van uw verzoek heeft UWV de volgende documenten aangetroffen die betrekking
hebben op de NOW-aanvraag van Stichting CDA;
•
•
•
•

Aanvraag NOW van CDA d.d. 7-4-2020.
Beslissing UWV voorschot d.d. 10-4-2020.
Bericht CDA met intrekking NOW-aanvraag d.d. 14-5-2020.
Beslissing UWV intrekking d.d. 17-6-2020.

UWV heeft, met inachtneming van uw verzoek, besloten om deels aan uw verzoek tegemoet te
komen.
Ten aanzien van de aanvraag NOW
Uw verzoek ten aanzien van dit document wordt afgewezen. Op grond van artikel 10 lid 1 sub c
Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens
betreft die door natuurlijke of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. De
aanvraag is doorspekt met vertrouwelijke bedrijfsgegevens, waardoor UWV niet over kan tot
openbaarmaking.

Ten aanzien van de overige documenten
Uw verzoek ten aanzien van deze documenten wordt deels toegewezen. Zoals eerder aangegeven
dient UWV op grond van artikel 10 lid 1 sub c Wob, het verstrekken van informatie achterwege te
laten voor zover deze informatie vertrouwelijk aan de overheid is medegedeeld. UWV heeft
geconstateerd dat een deel van de bij UWV beschikbare informatie reeds openbaar is gemaakt in
verschillende nieuwsberichten. Om die reden ziet UWV geen aanleiding om openbare informatie te
weigeren. Voor zover er sprake is van informatie die niet openbaar is, zijn de gegevens op grond
van eerder genoemd artikel uit het document verwijderd.
Daarnaast zijn alle persoonsgegevens op grond van artikel 10 lid 2 sub e Wob uit het document
verwijderd.
Dit besluit zal binnen enkele werkdagen geanonimiseerd worden gepubliceerd op de website van
UWV.
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

