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Uw kenmerk 

Op 17 oktober 2022 heeft UWV uw verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid 
(hierna: Woo) ontvangen. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw verzoek. 

Beslissing 
UWV heeft geen documenten (m.u.v. de documenten die reeds openbaar zijn) aangetroffen die 
specifiek toezien op de door u gevraagde informatie. Om deze reden heeft UWV besloten om 
afwijzend op uw Woo-verzoek te beslissen. 

Woo-verzoek 
In uw verzoek heeft u verzocht om het volgende: 

• hoeveel bezwaarschriften in de afgelopen vijf jaren zijn ingediend bij het UWV (alle 
afdelingen); 

• in hoeveel gevallen naar aanleiding van een bezwaarschrift een mediation-traject is 
gestart; 

• in hoeveel gevallen een mediation-traject tot een oplossing of beslechting van het geschil 
heeft geleid; 

• wat de kosten zijn geweest met betrekking tot de mediation-trajecten; 
• wat de naar schatting bespaarde kosten zijn geweest dankzij een mediation-traject. 

Inventarisatie documenten 
Naar aanleiding van uw verzoek is intern uitvraag gedaan of er documenten aanwezig zijn met de 
door u gevraagde informatie. Er zijn daarbij geen documenten aangetroffen die nog niet openbaar 
zijn. 

Overwegingen 
In uw verzoek heeft u verzocht om inzage in gegevens over de door UWV gevoerde 
mediationtrajecten. Ten aanzien van de eerste 3 punten heeft UWV u reeds bij e-mail d.d. 18 
november verwezen naar de informatie die UWV hierover publiceert op de website van UWV. Voor 
de goede orde wordt u hierbij nogmaals gewezen op de vindplaats van deze informatie. 

2017: https://www.uwv.nljoveruwv/Imageshwv-kwantitatieve-informatie-2017-n.pdf  
2018: https://www.uwv.nljoveruwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2018.pdf  
2019: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2019.pdf  
2020: https://www.uwv.ni/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2020.pdf  



2021: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kwantitatieve-informatie-2021.pdf  

Ten aanzien van uw verzoek om informatie om de kosten moet UWV uw verzoek afwijzen. Bij UWV 
zijn geen documenten aangetroffen met de verzochte informatie. Dit heeft te maken met de 
omstandigheid dat UWV gebruik maakt van een intern Mediation Bureau. Hoewel de mediators 
onafhankelijk en geregistreerd zijn bij de MfN, zijn dit wel UWV-medewerkers. Er worden om die 
reden geen specifieke kostenoverzichten gemaakt die specifiek zien op mediation trajecten. Ook 
heeft UWV geen documenten waarin een schatting is gemaakt over de bespaarde kosten dankzij 
mediation. UWV heeft derhalve besloten afwijzend op deze onderdelen van uw verzoek om 
informatie te beslissen. 

Publicatie 
Dit besluit wordt binnen enkele werkdagen na dagtekening van dit besluit geanonimiseerd 
gepubliceerd op de website uwv.nl. 

Niet eens met deze beslissing? 
Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw Woo-verzoek kunt u tot uiterlijk zes weken na 
de datum op deze brief een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan UWV, afdeling 
Juridische Zaken, Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam. Wij kunnen sneller op uw bezwaarschrift 
reageren als u een kopie van deze brief meestuurt. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoog. h,t)2 
Na 	d- aad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 
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