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Geachte , 
 
Op 15 november 2022 heeft UWV uw verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid 
(hierna: Woo) ontvangen. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw verzoeken. 
 
Beslissing  
UWV heeft geen documenten aangetroffen die specifiek toezien op de door u gevraagde informatie, 
of kan deze niet openbaar maken vanwege een Woo uitzonderingsgrond. Om deze reden heeft 
UWV besloten om afwijzend op uw Woo-verzoeken te beslissen.  
 
Woo-verzoek  
In uw verzoeken is verzocht om de openbaarmaking van documenten met de volgende informatie: 
 

1 De digitale versie van alle aanvragen en definitieve berekeningen van de 
Noodmaatregel overbrugging werkgevers voor zover beschikbaar over alle gelopen 
periodes (1 t/m 7); 

2 De reeds als frauduleus bestempelde ondernemingen die gebruik/misbruik gemaakt 
hebben van de NOW-regeling; 

3 De aangiftes die gedaan zijn over fraude met de NOW-regeling en/of de documenten 
die gemaakt zijn op basis van deze aangiftes. Ik ben voornamelijk benieuwd naar de 
hoeveelheid van aangiftes, de grond waarop deze gebaseerd zijn en de gemoeide 
bedragen (waar mogelijk). 

 
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 niet reeds 
openbaar zijn of die openbaar gemaakt kunnen worden op grond van de Woo.  
 
Overwegingen  
 
Ten aanzien van uw eerste vraag overweegt UWV als volgt. UWV publiceert m.b.t. aanvragen van 
de NOW een register per regeling op de uwv website. Dit begint met een voorschot en als 
nagenoeg alle aanvragen binnen zijn volgen de vaststellingen/definitieve berekeningen. De 
vaststellingen betreffen op dit moment periode 1 en 2 van de NOW. De definitieve vaststellingen 
voor deze periodes zijn reeds openbaar gemaakt via de beschikbare registers: 
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Beslissing op uw verzoek om informatie d.d. 15-11-2022 



https://www.uwv.nl/nl/persberichten/uwv-publiceert-register-definitieve-tegemoetkomingen-
tweede-periode-
now#:~:text=Voor%20de%20tweede%20periode%20NOW%20is%20dat%20proces%20nu%20gr
otendeels,te%20maken%20heeft%20met%20misbruik.  
 
Zoals ook in dit persbericht staat, is UWV nog geruime tijd bezig met de vaststellingen van de 
definitieve berekeningen van de periodes na periode 1 en 2. Voor deze volgende NOW-periodes 
worden later de definitieve tegemoetkomingen toegevoegd aan de openbare registers. Een 
dergelijk overzicht is er op dit moment niet voor periodes na periode 1 en 2 en kan UWV dan ook 
niet openbaar maken. Zoals UWV in dit persbericht aangeeft kan UWV verder geen nadere 
informatie geven over individuele NOW aanvragen van werkgevers. UWV kan dit niet openbaar 
maken vanwege de bedrijfsvertrouwelijke gegevens en persoonsgegevens die daarin staan als 
bedoeld in artikel 5.1 lid 1 onder c en d van de Woo. Denk bijvoorbeeld aan omzetgegevens, 
omzetverliezen, loonsommen van werknemers, loonheffingnummers, IBAN gegevens, soms ook 
BSN en namen. UWV kan deze werkgevers aanvragen dan ook niet openbaar maken met een 
beroep op deze uitzonderingsgronden in de Woo.  
 
Ten aanzien van uw tweede en derde vraag overweegt UWV als volgt: 
 
SZW en UWV hebben met de NOW een noodmaatregel ingericht die ertoe moet bijdragen dat 
werkgevers hun werknemers zoveel mogelijk in dienst kunnen houden en doorbetalen. Bij het 
opstellen van de regeling zijn risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik geïdentificeerd. Deze 
risico’s worden beperkt door verschillende beheersmaatregelen.  
 
Naast controles en mitigerende maatregelen in het primaire proces waarbij onjuistheden worden 
gecorrigeerd, worden risicoanalyses uitgevoerd op ingediende aanvragen en worden meldingen en 
signalen nader geanalyseerd. Vervolgens wordt afgewogen of er aanleiding is voor nader 
onderzoek, zo nodig met de inzet van strafrechtelijke middelen. In het kader van toezicht op de 
NOW is een samenwerkingsverband tussen UWV, Inspectie SZW (inmiddels Nederlandse 
Arbeidsinspectie), Uitvoering van Beleid (UvB) en FIOD opgericht. Signalen (intern en extern) van 
misbruik en oneigenlijk gebruik komen via verschillende wegen binnen bij deze partijen. Externe 
meldingen kunnen binnenkomen via het Centraal Meldpunt Fraude en via 
meldmisbruiknow@uwv.nl van UWV, Meld Misdaad Anoniem, de Financial Intelligence Unit (FIU), 
en Inspectie SZW. Onderling worden signalen gedeeld wanneer blijkt dat een andere partij de 
juiste bevoegdheden en expertise heeft om het signaal verder op te pakken.  
 
UWV heeft sinds de invoering van de NOW 133 meldingen gedaan aan de Nederlandse 
Arbeidsinspectie. Dat is de bevoegde instantie als het gaat om het uitvoeren van strafrechtelijke 
onderzoeken naar misbruik van NOW. Gezien het strafrechtelijke karakter van deze meldingen, is 
het niet mogelijk om hier nader op in te gaan. In dit kader doet UWV een beroep op de WOO 
uitzonderingsgrond van artikel 5.1 lid 2 onder c van de Woo. Het belang van de opsporing en 
vervolging van strafbare feiten weegt volgens UWV zwaarder dan het belang van openbaarheid. 
Zeker nu het hier om actuele onderzoeken gaat door de Nederlandse Arbeidsinspectie. 
UWV voegt hieraan toe dat zij niet op de hoogte wordt gehouden van de strafrechtelijke 
onderzoeken die plaatsvinden en beschikt niet over eventuele aangiftes. Kortom, UWV beschikt niet 
over de documenten waar u in uw derde vraag om verzoekt en kan die dan ook niet openbaar 
maken.  
UWV beschikt ook niet over een overzicht van als “frauduleus bestempelde ondernemingen die 
gebruik/misbruik gemaakt hebben van de NOW-regeling” (uw tweede vraag) en kan ook hierover 
dan ook niets openbaar maken. 
 
Voor de volledigheid wijst UWV op openbare Kamerbrieven waarin wordt ingegaan op de 
totstandkoming NOW en de risico’s op misbruik en onreigenlijk gebruik. Dit geeft een beter beeld 
hoe de regeling in elkaar zit en welke verantwoordelijkheden waar zijn belegd. Ook wordt in 
Kamerbrieven een nadere toelichting gegeven op hoofdlijnen m.b.t. cijfers over aanvragers en 
trends die te zijn zien. Tot slot is ook in de openbare jaarverslagen van UWVin 2020/2021 een 
paragraaf met NOW gegevens opgenomen. 
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Publicatie  
Dit besluit en de openbaar gemaakte documenten worden 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.  

Hoogachtend, 
Namens de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,  
 
 
 

 
Juridisch adviseur 
 
 
  
 




