
Retouradres Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam 

 

   

Geachte , 

Op 7 juni 2021 heeft UWV uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw verzoek.  

Beslissing 

UWV heeft, met inachtneming van uw verzoek, besloten om de door u verzochte informatie (deels) 

openbaar te maken. Hieronder leggen wij onze beslissing aan u uit.  

Wob-verzoek 
In uw verzoek heeft u verzocht om de openbaarmaking van de interne beleidsregels voor de 

vaststelling van de ingangsdatum van de IVA-uitkering nadat in eerste instantie een WGA-uitkering 

werd toegepast wegens niet duurzame maar wel volledige arbeidsongeschiktheid. 

Voorafgaand contact 

UWV heeft de beslistermijn op 5 juli 2021 met vier weken verdaagd. 

Inventarisatie documenten 

Naar aanleiding van uw verzoek is een document aangetroffen met de door u verzochte informatie. 

Het gaat om het volgende document. 

Nr. Documentnaam Beoordeling 

1. Ingangsdatum IVA na WGA (december 2011/1 juni 2016) Deels openbaar (10.2.e) 

Zienswijze 

Er zijn geen derde belanghebbenden bij dit besluit die mogelijk bedenkingen hebben tegen de 

openbaarmaking.  

Overwegingen 

De namen van de auteurs (medewerkers) en andere namen die in het document genoemd worden 

zijn op grond van artikel 10 lid 2 sub e van de Wob niet openbaar gemaakt. Deze medewerkers 

treden vanuit hun functie niet in de openbaarheid en het belang van de eerbiediging van hun 

persoonlijke levenssfeer weegt daarom in deze zwaarder dan het belang van openbaarheid. 

Datum 

15 juli 2021 

Van 

Bestuurszaken/Juridische 

Zaken UWV 

E: postbusjz@uwv.nl 

Ons kenmerk 

WOB 2021171 

Uw kenmerk 

 

Onderwerp 

Besluit Wob-verzoek d.d. 7 juni 2021 



Dit besluit en de aan u verstrekte informatie 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 




