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Beslissing op uw verzoek om informatie d.d. 30-01-2021 

Datum 

25 maart 2021 

Van 

 
Bestuurszaken/Juridische 
Zaken UWV 

E: postbusjz@uwv.nl  

Ons kenmerk 

WOB 2021025 

Uw kenmerk 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Geachte , 

Bij brief van 30 januari 2021 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur verzocht om stukken waarin beschreven staat wanneer UWV van polisgegevens afwijkt. 
Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek. 

Beslissing 
UWV heeft, met inachtneming van uw verzoek, besloten de door u opgevraagde document, als 
bijlage 1, openbaar te maken. UWV werkt met de Belastingdienst aan de kwaliteitsverbetering van 
de polisgegevens. Indien UWV fouten in de Polisadministratie constateert, worden deze 
kwaliteitssignalen aan de Belastingdienst aangegeven. De verdere afhandeling van deze signalen 
wordt door de Belastingdienst verzorgd. Bij een vaststelling van fouten in de polisgegevens worden 
de loongegevens in dagloonmodule (hierna: DMO) gemuteerd. Er wordt hierbij onderscheid 
gemaakt tussen: 

a. Een afwijking wordt veroorzaakt door een foutieve loonaanlevering (lees verder: 
loonaangifte) door de werkgever 

b. Een afwijking wordt niet veroorzaakt door een foutieve loonaangifte door de werkgever, 
maar is nodig voor een juiste dagloonvaststelling 

Voor nadere toelichtingen met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van de polisgegevens verwijs 
ik u naar het document. Dit besluit en de aan u verstrekte documenten worden binnen enkele 
werkdagen na dagtekening van dit besluit geanonimiseerd gepubliceerd op de website 
https://www.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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