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Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 17 november 2015 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester P. Verhoeve 

Portefeuille(s): Algemeen bestuurlijke zaken 

Contactpersoon: S. Beckers 

Tel.nr.: 8908 E-mailadres: beckers.s@woerden.nl 

Onderwerp: Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente Oudewater 

De raad besluit: 

gelezen het voorstel d.d. 17 november 2015 van het college van burgemeester en wethouders; 

gelet op artikel 14 aanhef onder b van de Wet openbaarheid van bestuur; 

gelet op het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur; 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; 

vast te stellen de 

Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente Oudewater 

Artikel 1 Vergoeding en tarieven voor kopieën 

1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid onder a 
van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht. 

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van 
schriftelijke stukken bedraagt deze: 

voor minder dan 6 kopieën : gratis; 
voor 6 tot 13 kopieën : C 4,50; 
voor 14 of meer kopieën : î, 0,35 per kopie. 

3. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander 
materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs. 



Artikel 2 Vergoeding voor uittreksel of samenvatting 

1. Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud 
van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c van de Wet openbaarheid van 
bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht; 

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze C 2,25 per pagina van het 
uittreksel of een samenvatting van de inhoud. 

Artikel 3 Betaling van de vergoeding 

1. De vergoeding wordt door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of 
andere schriftuur bij verzoeker in rekening gebracht. 

2. De vergoeding dient te worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving. 

Artikel 4 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. 

Artikel 5 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente 
Oudewater. 

Inleiding: 

Ter afhandeling van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het verstrekken van documenten. Voordat 
documenten kunnen worden verstrekt gaan daar enige werkzaamheden aan vooraf. Op grond van 
jurisprudentie kunnen echter alleen voor het verstrekken van de documenten kosten in rekening 
worden gebracht. 

De gemeente Oudewater brengt op dit moment bij Wob-verzoeken kosten voor kopieën in rekening 
aan de hand van de geldende Legesverordening. Op grond van de Legesverordening kunnen er 
kosten worden geheven voor verstrekte diensten en producten. De diensten en producten bestaan 
bij een Wob-verzoek uit de werkzaamheden voor het verzamelen van de documenten en de 
kopiekosten. 

Voor de centrale overheid geldt op grond van de Wob het 'Besluit tarieven openbaarheid van 
bestuur' (hierna: het Besluit). In het Besluit zijn tarieven opgenomen die in rekening kunnen worden 
gebracht voor verstrekte kopieën in het kader van een Wob-verzoek. Uit jurisprudentie volgt dat dit 
Besluit ook van toepassing kan worden verklaard door lagere overheden. 

De b e v o e g d h e i d v a n de raad komt voor t uit de v o l g e n d e wet- en /o f 
r e g e l g e v i n g : 

Artikel 14 aanhef onder b van de Wob en artikel 147 Gemeentewet 

Beoogd effect: 

Een regeling voor het in rekening brengen van kopiekosten ten gevolge van een Wob-verzoek die 
juridisch houdbaar is 

Argumenten: 

Leqesverordeninq 
De Wob gaat moeilijk samen met de Legesverordening. Met de Legesverordening worden naast 
kopiekosten ook kosten voor werkzaamheden in rekening gebracht. Volgens de uitspraak van de 
Hoge Raad van 8 februari 2013 (BZ0693) verdraagt zich dat niet met het karakter van de Wob. Door 
tarieven te hanteren die de kopiekosten te boven gaan wordt indirect een drempel opgeworpen. 



Besluit tarieven openbaarheid van bestuur 
De tarieven zoals opgenomen in het Besluit zijn volgens een uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 augustus 2012 (BX5240) redelijk en kunnen 
bovendien worden toegepast door lagere overheden. 

Juridische zuiverheid 
Het instellen van een zelfstandige regeling voor kosten bij Wob-verzoeken op grond van het Besluit 
is op grond van het vorenstaande juridisch zuiverder dan via de Legesverordening. Met de nieuwe 
regeling zullen er alleen nog maar kosten geheven worden voor de kopieën en niet voor de 
bijbehorende werkzaamheden. Dat is immers volgens de Hoge Raad niet toegestaan. 

Bezwaar en beroep 
Doordat de regeling juridisch zuiverder is wordt voorkomen dat nota's voor in rekening gebrachte 
kosten bij Wob-verzoeken in bezwaar- en beroepsprocedures sneuvelen. 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

Financiën: 

In de regeling is voor de wijze van betaling aangesloten bij de systematiek van de 
Legesverordening. Het bedrag aan vergoeding zal in rekening worden gebracht via een 
gedagtekende schriftelijke kennisgeving en verzoekers dienen het verschuldigde bedrag binnen 14 
dagen aan de gemeente te betalen. 

Uitvoering: 

Na besluitvorming volgt een publicatie in het digitaal Gemeenteblad, waarna de regeling in werking 
treedt. 

Communicatie: 

N.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

Raadsbesluit (15r.00671) 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

oltrigter mr. drs. P. Verhoeve Z 



 
 
 
 
RAADSBESLUIT Oudewater  
15R.00671  
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente Oudewater 

  

 
 

De raad van de gemeente Oudewater ;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 17 november 2015  
 
van: 

 

- burgemeester en wethouders 
 

gelet op artikel 14 aanhef onder b van de Wet openbaarheid van bestuur; 
 
gelet op het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur; 
 
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; 
 

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de  
 

Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente Oudewater  
 
Artikel 1 Vergoeding en tarieven voor kopieën 

 
1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid onder a 

van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht.  
2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van 

schriftelijke stukken bedraagt deze:  
voor minder dan 6 kopieën : gratis;  
voor 6 tot 13 kopieën : € 4,50;  
voor 14 of meer kopieën : € 0,35 per kopie.  

3. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van 
ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.  

 
 
 



 
 
Artikel 2 Vergoeding voor uittreksel of samenvatting 

 
1. Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de 

inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c van de Wet 
openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht;  

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze € 2,25 per pagina van het 
uittreksel of een samenvatting van de inhoud.  

 
Artikel 3 Betaling van de vergoeding 
 

1. De vergoeding wordt door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of 
andere schriftuur bij verzoeker in rekening gebracht. 

2. De vergoeding dient te worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving. 

 
Artikel 4 Inwerkingtreding 
 
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. 
 
Artikel 5 Citeertitel 
 
Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling tarieven openbaarheid van bestuur gemeente 
Oudewater. 
 

 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 11 februari 2016 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 drs. O.F. Matheijsen mr. drs. P. Verhoeve 

   

 
 
 
 


