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Geachte , 

Op 16 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 geen documenten aangetroffen die specifiek toezien op de door u gevraagde informatie. 

Hieronder lichten wij onze beslissing toe.   

Wob-verzoek 
In uw verzoek heeft u verzocht om de openbaarmaking van documenten met kwantitatieve 

informatie over uitkeringen op grond van de Wet WIA, specifiek met betrekking tot de uitvoering 

van IVA-uitkeringen aan ME-patiënten. Het gaat u daarbij om informatie over de afgelopen 5 jaar. 

Inventarisatie documenten 

Naar aanleiding van uw verzoek is bij de divisie Sociaal Medische Zaken (hierna: SMZ) uitvraag 

gedaan of er documenten aanwezig zijn met de door u gevraagde informatie. Er zijn daarbij geen 

documenten aangetroffen met de door u verzochte kwantitatieve informatie over uitkeringen op 

grond van de Wet WIA die specifiek gaan over IVA-uitkeringen aan ME-patiënten. Onder het kopje 

‘Overwegingen’ lichten wij dit toe.  

Daarnaast zijn er wel documenten aangetroffen met kwantitatieve informatie over de (algemene) 

uitvoering van de Wet WIA en IVA uitkeringen. Ondanks dat u in uw verzoek om specifiekere 

informatie verzoekt, maken wij de vindplaats van deze informatie aan u kenbaar. In het kader van 

een ander Wob-verzoek is namelijk recent naar de vindplaats van deze informatie verwezen. 

Hiervoor verwijzen wij u naar het Wob-besluit van 29 juni 2021. Deze kunt u digitaal raadplegen 

via https://www.uwv.nl/overuwv/pers/wob-publicaties/2021/besluit-wob-verzoek-statistische-

gegevens-over-wia-en-ziektewetuitkeringen.aspx.  

Overwegingen 

Er zijn bij UWV geen documenten aangetroffen met de door u verzochte kwantitatieve informatie 

over uitkeringen op grond van de Wet WIA die specifiek gaan over IVA-uitkeringen aan ME-

patiënten. Wij hebben bij de inventarisatie uitvraag gedaan bij de divisie SMZ en gesproken met 

een informatiebeheerder van SMZ. Daarin is aangegeven dat een eventuele diagnose, zoals de 
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diagnose ME, niet apart in het systeem wordt geregistreerd. Deze informatie kan zich wel in 

documenten in gevalsdossiers bevinden, maar het is niet mogelijk om de gevraagde kwantitatieve 

informatie eenvoudig, met enkele stappen, uit de systemen te genereren. De kwantitatieve 

informatie is daardoor niet in een elektronisch document vastgelegd. Om tot een weergave van de 

gevraagde informatie te komen dienen gegevens te worden verzameld en bewerkt, hetgeen 

neerkomt op het vervaardigen van een document. De Wob voorziet niet in een dergelijke 

vergaringsplicht.  

 

Publicatie 

Dit besluit 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 




