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Geachte , 

Op 5 oktober 2020 heeft UWV een 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 

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

Wob-verzoek 
In uw Wob-verzoek heeft u verzocht om openbaarmaking van onderstaande documenten. 

1. Schriftelijke stukken uit het financieel administratiesysteem of elk anderszins omschreven

administratiesysteem die informatie verschaffen over de besteding van het scholingsbudget

WW (voorheen ‘tijdelijke regeling subsidiescholing richting een kansberoep’, ook wel
‘scholingsvouchers’) aan (opleidingen van) NCOI. Veiligheidshalve benadruk ik dat dit

verzoek tevens stukken omvat die informatie verschaffen over zowel de besteding van het

scholingsbudget WW aan opleidingen van NCOI, als aan andere aanbieders van
opleidingen, voorzover de informatie over het NCOI niet in aparte stukken wordt

bijgehouden. U kunt de informatie over deze andere aanbieders dan desgewenst

onleesbaar maken. Voorzover de gevraagde informatie in het financieel
administratiesysteem voor elk afzonderlijk jaar apart is vastgelegd, ontvang ik deze

informatie graag per jaar uitgesplitst voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019, en

indien beschikbaar voor de eerste helft van 2020, of elke andere periode van 2020
waarover gegevens beschikbaar zijn;

2. Schriftelijke stukken uit het financieel administratiesysteem of elk anderszins omschreven
administratiesysteem die informatie verschaffen over de besteding van het UWV-budget

voor scholing in het kader van re-integratiediensten aan (opleidingen van) NCOI.

Veiligheidshalve benadruk ik dat dit verzoek tevens stukken omvat die informatie
verschaffen over zowel de besteding van het budget voor scholing in het kader van

reintegratiediensten aan opleidingen van NCOI, als aan andere aanbieders van opleidingen,

voorzover de informatie over het NCOI niet in aparte stukken wordt bijgehouden. U kunt de
informatie over deze andere aanbieders dan desgewenst onleesbaar maken. Voorzover de

gevraagde informatie in het financieel administratiesysteem voor elk afzonderlijk jaar apart

is vastgelegd, ontvang ik deze informatie graag per jaar uitgesplitst voor de jaren 2015,
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2016, 2017, 2018 en 2019, en indien beschikbaar van de eerste helft van 2020, of elke 

andere periode van 2020 waarover gegevens beschikbaar zijn.  

3. De scholingsovereenkomst(en) tussen het UWV en NCOI die gesloten is/zijn in en/of van

toepassing zijn op de periode 2015 t/m heden.

Voorafgaand contact 

Naar aanleiding van uw Wob-verzoek hebben wij met u op 12 en 16 oktober 2020 telefonisch 

gesproken. Daarin heeft u kenbaar gemaakt dat onderdeel 1 en 2 van uw verzoek afgedaan 

kunnen worden door inlichtingen te verstrekken uit het financieel administratiesysteem, waarbij de 

getallen op 100.000 afgerond kunnen worden. Daarnaast heeft u kenbaar gemaakt dat UWV zich 

voor onderdeel 3 van uw verzoek kan beperkten tot de standaard scholingsovereenkomst, die UWV 

met alle aanbieders van opleidingen afsluit.  

Inventarisatie documenten 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij twee documenten aangetroffen die betrekking hebben 

op de door u verzochte informatie. Het gaat om een document met inlichtingen uit het financieel 

administratiesysteem en een document met de standaard scholingsovereenkomst van UWV.  

Zienswijze 

Wij hebben u op 20 oktober 2020 geïnformeerd er een belanghebbende bij uw verzoek betrokken 

is en dat wij deze belanghebbende om een zienswijze hebben gevraagd. NCOI heeft op 2 november 

2020 schriftelijk kenbaar gemaakt geen zienswijze in te dienen tegen het voornemen van UWV om 

de informatie openbaar te maken. 

Overwegingen 

Het document met inlichtingen uit het financieel administratiesysteem bevat informatie over de 

bedragen die UWV aan de NCOI heeft betaald voor opleidingen in het kader van WW en re-

integratie. Het gaat om afgeronde bedragen over afgebakende periodes en niet om betalingen voor 

specifieke diensten. Het belang van openbaarheid van de besteding van financiële middelen weegt 

in onze optiek zwaarder dan het belang om onevenredige benadeling bij derden te voorkomen, 

waardoor het document voor openbaarmaking in aanmerking komt (bijlage 1).  

Het document met de standaard scholingsovereenkomst bevat in onze optiek geen informatie die 

onder een uitzonderingsgrond van de Wob kan vallen. Ook dit document komt daarmee voor 

openbaarmaking in aanmerking (bijlage 2).  

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 




