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Geachte , 
 
Op 11 mei 2021 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
Wob) verzocht om de volgende gegevens: 
 
1. Hoeveel aanvragen zijn er ingediend voor een Ziektewet-uitkering? 
2. Hoeveel aanvragen zijn er ingediend voor een WIA-uitkering? 
3. Van hoeveel beëindigingen van het recht op een Ziektewet-uitkering is sprake? 
4. Van hoeveel beëindigingen van het recht op een WIA-uitkering is sprake? 
5. Hoeveel aanvragen die zijn ingediend voor een Ziektewet-uitkering zijn er gehonoreerd? 
6. Hoeveel aanvragen die zijn ingediend voor een WIA-uitkering zijn er gehonoreerd? 
7. Tegen hoeveel afwijzingen voor een Ziektewet-uitkering is bezwaar gemaakt? 
8. Tegen hoeveel beëindigingen voor een Ziektewet-uitkering is bezwaar gemaakt? 
9. Tegen hoeveel afwijzingen voor een WIA-uitkering is bezwaar gemaakt? 
10. Tegen hoeveel beëindigingen voor een WIA-uitkering is bezwaar gemaakt? 
11. Hoeveel bezwaarzaken tegen een afwijzing Ziektewet-uitkering zijn gegrond verklaard? 
12. Hoeveel bezwaarzaken tegen een beëindiging van het recht op Ziektewet uitkering zijn 

gegrond verklaard? 
13. Hoeveel bezwaarzaken tegen een afwijzing WIA-uitkering zijn gegrond verklaard? 
14. Hoeveel bezwaarzaken tegen een beëindiging van het recht op WIA-uitkering zijn gegrond 

verklaard? 
15. Van hoeveel zaken die in beroep ofwel in hoger beroep gegrond zijn verklaard, zijn de 

rechtsgevolgen in stand gelaten, zulks na terugwijzing naar bezwaar? 
16. Hoeveel verzoeken op een herkeuring t.b.v. een IVA-uitkering zijn er ontvangen en hoeveel 

daarvan zijn er ingewilligd.  
 
Hieronder vindt u de beslissing op uw verzoek.  
 
Beslissing 
De plicht tot openbaarmaking ingevolge de Wob heeft geen betrekking op informatie die reeds 
openbaar is. Wij verwijzen hiervoor naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State van 1 december 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BNS6990) en 20 oktober 2010 
(ECLI:NL:RVS:2010:BO1165). Indien informatie al openbaar is, dan dient het verzoek opgevat te 
worden als een verzoek tot het verrichten van een feitelijke handeling, namelijk het verstrekken 
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van openbare informatie. Bij wijze van service wordt ten aanzien van de punten 1-6 en 16 
hieronder aangegeven waar u de betreffende gegevens kunt terugvinden: 

Hoeveel aanvragen zijn er ingediend voor een Ziektewet-uitkering? 
2015: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/C%26T2015-12.pdf (pagina 2);  
2016: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/cijfers-en-trends-december-2016.pdf (pagina 2); 
2017: 
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20180212%20cijfers%20en%20trends%20december%2020
17.pdf (pagina 2); 
2018: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/cijfers-trends-uwv-dec-2018.pdf (pagina 2) 
2019: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/cijfers-trends-uwv-dec-2019.pdf (pagina 2) 
2020: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/cijfers-trends-2020-12-december.pdf (pagina 2) 
 
Hoeveel aanvragen zijn er ingediend voor een WIA-uitkering 
2015: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Jaarverslag_2015.pdf (pagina 8); 
2016: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2017-def.pdf (pagina 16);  
2017: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2017-def.pdf (pagina 17); 
2018: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2018.pdf (pagina 20); 
2019: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2019.pdf (pagina 18); 
2020: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2020.pdf (pagina 30). 
 
Van hoeveel beëindigingen van het recht op een Ziektewet-uitkering is sprake 
2015: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Jaarverslag_2015.pdf (pagina 7); 
2016: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kwantitatieve-informatie-2016.pdf (pagina 5); 
2017: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2017-n.pdf (pagina 4); 
2018: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2018.pdf (pagina 8); 
2019: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2020.pdf (pagina 29); 
2020: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2020.pdf (pagina 29). 
 
Van hoeveel beëindigingen van het recht op een WIA-uitkering is sprake 
2015: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Jaarverslag_2015.pdf (pagina 7);  
2016: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kwantitatieve-informatie-2016.pdf (pagina 21); 
2017: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2017-def.pdf (pagina 9); 
2018: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2018.pdf (pagina 8); 
2019: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2019.pdf (pagina 18);  
2020: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2020.pdf (pagina 29). 
 
Hoeveel aanvragen die zijn ingediend voor een Ziektewet-uitkering zijn er gehonoreerd 
2015: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Jaarverslag_2015.pdf (pagina 7); 
2016: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kwantitatieve-informatie-2016.pdf (pagina 4); 
2017: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2017-n.pdf (pagina 4); 
2018: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2018.pdf (pagina 6); 
2019: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2020.pdf (pagina 29); 
2020: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2020.pdf (pagina 29). 
 
Hoeveel aanvragen die zijn ingediend voor een WIA-uitkering zijn er gehonoreerd? 
2015: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Jaarverslag_2015.pdf (pagina 8); 
2016: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kwantitatieve-informatie-2016.pdf (pagina 18); 
2017: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2017-def.pdf (pagina 9); 
2018: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2019.pdf (pagina 7); 
2019: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2019.pdf (pagina 7); 
2020: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-jaarverslag-2020.pdf (pagina 29). 
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Hoeveel verzoeken op een herkeuring tbv een een IVA-uitkering zijn er ontvangen en 
hoeveel daarvan zijn er ingewilligd.  
2015: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kwantitatieve-informatie-2016.pdf (pagina 26); 
2016: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kwantitatieve-informatie-2016.pdf (pagina 26); 
2017: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2017-n.pdf (pagina 25); 
2018: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2018.pdf (pagina 20); 
2019: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2019.pdf (pagina 23);  
2020: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2020.pdf (pagina 24). 

Met inachtneming van uw verzoek ten aanzien van de punten 7-16 wordt het volgende overzicht 
openbaar gemaakt.  

Publicatie 
Dit besluit en de openbaar gemaakte gegevens worden binnen enkele werkdagen na dagtekening 
van dit besluit geanonimiseerd 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 
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