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Afhandeling raadsvraag 2014-107 ingediend door D66 
 
Datum: 19 mei 2014 
 
 
Inleiding 
Op 14 februari 2014 ontving de gemeente Leudal het volgende, omvangrijke, Wob-verzoek: 

1. Alle feitenonderzoeken, evaluaties, studies, verkenningen en anderszins benoemde 
onderzoeken naar de bewoners van de Grote Kampweg 49 en het naastgelegen 
woonwagenkamp in Haelen, verricht tussen 1998 en 2013 door de gemeente, politie en 

OM; 
2. Het bestemmingsplan met details over het grondgebied van het perceel aan de Grote 

Kampweg 49 in Haelen; 
3. Het volledige rapport ‘Evaluatie handhaving Grote Kampweg 49’; 

4. Alle facturen van onderzoeken die zijn verricht naar de gebeurtenissen op de Grote 
Kampweg tussen de familie Ruiter en de bewoners van het naastgelegen woonwagenkamp 
in de periode 1998 tot en met 2013; 

5. Alle correspondentie tussen de gemeente en de familie Ruiter vanaf 1999. 
 
Dossier ‘Ruiter’ is een zeer omvangrijk dossier. Hoewel verzoeker gevraagd heeft om digitale 

toezending is het niet mogelijk daaraan te voldoen zonder eerst analoog het dossier te 
anonimiseren. Daardoor omvat de afhandeling van het Wob-verzoek nogal wat kopieën. 
Kopieerkosten mogen in rekening worden gebracht bij de indiener van een Wob-verzoek, gelet op 
een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (LJN: BX5240). Volgens een eerste raming gaat 
het om circa 10.000 kopieën à € 0,10,- per kopie. 

 
Gelet op de kosten die in dit geval in rekening moeten worden gebracht hebben wij de indiener van 

het Wob-verzoek vóóraf geïnformeerd over deze kosten en gevraagd of deze kosten een probleem 
opleveren. 
 
Raadsvraag 2014-107 
In het hiernavolgende zal de inhoud van de raadsvraag schuin gedrukt worden weergegeven. 
Daarna volgt onze reactie. 
 

‘Op 22 maart jl. verscheen in Dagblad de Limburger een artikel over de manier waarop de 
gemeente is omgegaan met een Wob-verzoek van een studente journalistiek. De gemeente zou 
1.000 euro vragen voor het aanleveren van uitgeprinte documenten, terwijl de studente 
uitdrukkelijk om elektronische kopieën had gevraagd. 
Op de gemeentelijke website staat: “de gemeente kan u de informatie op verschillende manieren 

geven”. De gemeente beroept zich er echter op dat zij deze informatie niet digitaal kan aanleveren, 

omdat de kosten van het anonimiseren van de stukken dan te hoog zouden oplopen. In de richtlijn 
van de VNG (maart 2013) staat het volgende: 
 
‘Indien de verzoeker de informatie in een bepaalde vorm wenst te ontvangen geeft de gemeente 
daaraan gehoor, tenzij het verstrekken in die vorm een onevenredige belasting voor het 
bestuursorgaan is, dan wel indien die informatie reeds in een andere voor de verzoeker 
gemakkelijke en toegankelijke vorm beschikbaar is.’ 

 
1. Is er volgens u sprake van ‘een onevenredige belasting voor het bestuursorgaan’? 

 
Ad 1) Voordat we komen tot een antwoord op bovenstaande vraag is eerst een korte toelichting 
vereist: 
 
De Wob is een belangrijk instrument bij het controleren van de overheid. Bestuursorganen, zo ook 

de gemeente Leudal, worden echter overstelpt met omvangrijke Wob-verzoeken die de 
belastingbetaler uiteindelijk veel geld kosten. De afhandeling van dergelijke verzoeken kost 
namelijk veel ambtelijke uren, en ook dat kost de gemeente geld.  
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Op die manier vloeit gemeenschapsgeld weg en dat gaat ten koste van burgers die ondersteuning 

en informatie van de overheid nodig hebben omdat ze anders in de problemen komen. 
 
Dossier ‘Grote Kampweg 49 te Haelen’ is een zeer omvangrijk dossier (foto 1). Hoewel verzoeker 
gevraagd heeft om digitale toezending is het niet mogelijk daaraan te voldoen zonder eerst 
analoog het dossier te anonimiseren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) 
adviseert namelijk om géén persoonsgegevens te verstrekken bij de afhandeling van Wob-
verzoeken.  

 
De afhandeling van het Wob-verzoek omvat nogal wat kopieën omdat het volledige dossier na 
screening met correctietape is bewerkt (foto 2).  
 
Nadat de documenten zijn geanonimiseerd kunnen ze in gescand worden en alsnog digitaal aan 
verzoeker verzonden worden zoals verzocht. 

 

Tot slot heeft de afhandeling van onderhavig Wob-verzoek circa 100 ambtelijke uren gekost à  
€ 80/uur. 
 

 
1: Volledige anologe dossier Grote Kampweg 49 

 

 
2: Geanonimiseerde versie Wob-verzoek 
 
Uw stelling, in de inleiding van uw raadsvraag, dat de gemeente zich op het standpunt zou stellen 
dat de gevraagde informatie niet digitaal leverbaar is, is onjuist. De informatie is wel digitaal 
leverbaar maar deze informatie dient eerst analoog geanonimiseerd te worden alvorens het digitaal 
beschikbaar kan worden gesteld. En de Raad van State heeft dan bepaald dat de kopieerkosten in 

rekening mogen worden gebracht 
 
Dan antwoord op de vraag of er volgens ons sprake is van ‘een onevenredige belasting voor het 
bestuursorgaan’: 
 
Ja er is sprake van een belasting, echter deze is niet onevenredig. 

 

a. Zo ja, hoe groot is het verschil c.q. schat u dat het verschil is in kosten tussen het 
digitaal anonimiseren en het schriftelijk anonimiseren? 

 
Ad 1a) De kosten zijn vermoedelijk gelijk. 
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b. Bij welk verschil in kosten is het volgens u redelijk te spreken van ‘een onevenredige 
belasting’? Moet het daarbij bijvoorbeeld gaan om kosten die dubbel zo groot zijn? 
Bestaan hiervoor richtlijnen die worden gehanteerd? 

 
Ad 1b) Hiervoor bestaan geen richtlijnen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van een geval. 
 

2. Hoe wordt de verzoeker geïnformeerd indien de gevraagde documenten niet digitaal 

kunnen worden aangeleverd indien hiertoe wel specifiek verzocht is? 
 
Ad 2) Zoals hierboven al staat aangegeven is er nimmer sprake van geweest dat wij de gevraagde 
informatie niet digitaal kunnen leveren. De gevraagde informatie diende echter eerst analoog 
geanonimiseerd te worden. 
 

Indien de gevraagde informatie niet digitaal leverbaar zou zijn, dan zou verzoeker daarover 

eveneens vóóraf geïnformeerd zijn, net zoals wij gedaan hebben met de kopieerkosten die met het 
Wob-verzoek gemoeid zijn. Ook daarover is verzoeker vóóraf geïnformeerd zodat er geen 
verrassingen waren. 
 

a. Bent u het met D66 eens dat het onwenselijk is indien de gemeente reeds kosten in 
rekening brengt voor een wijze van aanlevering van gegevens waar de verzoeker 

helemaal niet om gevraagd heeft? 
 
Ad 2a) Dat zijn wij met D66 eens, echter dit was in onderhavig geval niet aan de orde. 
 

b. Zo ja, hoe gaat u er in de toekomst voor zorgen dat de communicatie met verzoeker 
beter verloopt en dat deze niet voor verrassingen komt te staan? 

 

Ad 2b) Zie voorgaande. 
 

3. Deelt u de mening van D66 dat het voor een Wob-verzoeker mogelijk moet zijn om 
bezwaar te maken tegen het op een andere manier dan verzocht aanleveren van 
documenten? 

 

Ad 3) Deze mening delen wij. 
 

a. Zo nee, hoe valt dan ooit te bepalen of uw standpunt inzake te hoge kosten van het 
digitaal anonimiseren een juist een redelijk standpunt is? 

 
Ad 3a) Niet van toepassing gelet op het voorgaande. 
 

 


