
Retouradres Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam 

Geachte , 

Bij e-mail van 23 november 2020 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) verzocht om de openbaarmaking van stukken die gaan over het Uniform 
Loonbegrip in relatie tot uitkeringen van UWV. U heeft uw verzoek op 17 december 2020 nader 
gespecificeerd. UWV heeft de beslissing op 18 december 2020 met vier weken verdaagd. 

Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek. 

Beslissing 
UWV heeft besloten om documenten die vallen onder de reikwijdte van uw verzoek voor zover deze 
nog niet openbaar zijn, als bijlage 1, openbaar te maken. Hierna lichten wij dit besluit toe.  

Inventarisatie documenten 
Op verzoek van UWV heeft u op 17 december uw verzoek nader gespecificeerd en uitgelegd naar 
welke informatie u precies op zoek bent.

U heeft daarin ten eerste aangegeven dat in de praktijk meer inkomen wordt gekort dan het loon 

volgens de WFSV. U geeft aan dat dit gebeurt als elke maand de opbouw (eindejaarsuitkering of 

vakantietoeslag) wordt meegenomen, maar de uitbetaling iets lager is omdat een deel van dit 

inkomen fiscaal is uitgeruild. U bent op zoek naar stukken waarin deze situatie wordt beschreven. 

In dit kader hebben wij het volgende document aangetroffen met daarin informatie die gaat over 
de fiscale uitruil en de Wet Uniform Loonbegrip en hoe UWV daarmee omgaat:

- Handboek hoofdstuk ‘Wat is inkomen?’, specifiek paragraaf ‘Uitgaan van opgebouwde
vakantiebijslag en opgebouwde EPS’ en na paragraaf ‘Effecten Wet uniformering

loonbegrip, schema’.

Ten tweede verwijst u in uw verzoek naar het Algemeen Inkomensbesluit (artikel 4:1 lid 8) en de 

Regeling Samenloop Arbeidsgeschiktheid. U geeft aan dat beide AMvB’s een artikel kennen waarin 

staat dat UWV kan uitgaan van de opgebouwde looncomponenten in plaats van de uitbetaalde 
looncomponenten. U verzoekt of in stukken staat beschreven of er in bij het maken van deze 

wetgeving/beleidsregels rekening gehouden is met situaties waarin de totale opbouw ongelijk is 

aan de uitbetaling.  

In dit kader zijn geen documenten aangetroffen die direct vallen onder uw verzoek. De wetgever
heeft UWV de bevoegdheid gegeven om uit te gaan van opgebouwde bedragen. Er is in dit kader 
wel relevante informatie aangetroffen in een werkinstructie over deze aangelegenheid:  
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- Handboek hoofdstuk ‘Verrekenen verdiensten op basis van polisgegevens’, specifiek
paragraaf ‘Welke loongegevens in de polisadministratie gebruiken wij?’ en paragraaf

‘EPS/vakantiebijslag’.

Ook geeft u aan in het bezit te zijn van een praktijkvoorbeeld die UWV heeft gebruikt of gebruikte 
in interne opleidingen WIA. U geeft aan dat dit voorbeeld afwijkt van de casus die beschreven is in 
het hoofdstuk en de werkinstructie ‘Wat is inkomen?’. U verzoekt om stukken waarin staat dat het 
door u voorgedragen praktijkvoorbeeld zo wordt toegepast.  

Het praktijkvoorbeeld is niet meer actueel en er zijn geen nadere stukken aangetroffen waarin 
staat dat het door u voorgedragen praktijkvoorbeeld zo wordt toegepast. Wel is de volgende 
informatie uit instructies aangetroffen die ingaat op deze casus en op situaties waarbij er toch 
loonstroken worden opgevraagd:  

- Handboek hoofdstuk ‘Wat is inkomen?’, specifiek paragraaf ‘Uitgaan van opgebouwde

vakantiebijslag en opgebouwde EPS’.

- Handboek hoofdstuk ‘Verrekenen verdiensten op basis van polisgegevens’, specifiek de
paragraven ‘Ontbrekende gegevens’ en ‘Afwijkingen ten opzichte van het loonstrookje’.

Tot slot verzoekt u om kopieën van eventuele meldingen bij de Servicedesk IV door medewerkers 
die hebben geconstateerd dat in de opleiding de casus anders wordt behandeld dan in opgenomen 
in het handboek en werkinstructie.  

In dit kader zijn geen documenten aangetroffen. 

Overwegingen 

Ten aanzien van de paragraven uit het handboek hoofdstuk ‘Wat is inkomen?’ merken wij op dat 

dit hoofdstuk reeds naar aanleiding van een Wob-verzoek openbaar is gemaakt. Het document kan 

daardoor niet op grond van de Wob nogmaals openbaar gemaakt worden. U heeft aangegeven 

reeds in bezit te zijn van dit document.  

Ten aanzien van de paragraven uit het handboek hoofdstuk ‘Verrekenen verdiensten op basis van
polisgegevens’ overwegen wij het volgende. In onze optiek bevat dit hoofdstuk geen informatie die
onder een uitzonderingsgrond van de Wob kan vallen. Het hoofdstuk komt daarmee voor 
openbaarmaking in aanmerking (bijlage 1).  

Dit besluit en het aan u verstrekte document 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 




