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Afhandeling raadsvraag 2014-107 (deel 2) ingediend door D66 
 
Datum: 14 oktober 2014 
 
Raadsvraag 2014-107 (deel 2) 
In het hiernavolgende zal de inhoud van de raadsvraag samengevat en schuin gedrukt worden 
weergegeven.  
 
“Op 19 mei 2014 heeft het college antwoord gegeven op raadsvraag 2014-107 inzake ‘Hoge kosten WOB-
verzoek’. Dit antwoord heeft echter, in het licht van recente jurisprudentie van de Hoge Raad, toch nog één 
belangrijk vraagpunt opgeroepen. 
 
Het klopt inderdaad dat de Raad van State op 22 augustus 2012 heeft bepaald dat kopieerkosten door middel 
van leges in rekening mogen worden gebracht. 
 
Echter, op 8 februari 2013 heeft bij de belastingkamer van de Hoge Raad een zaak gespeeld waarin een 
verdere differentiatie van legeskosten is besproken. In deze zaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ‘het 
opzoeken van declaraties, het anonimiseren van documenten en het vervaardigen van overzichten’ in het kader 
van een WOB-verzoek niet als legeskosten mogen worden gerekend, omdat er in beginsel sprake is van een 
publiek belang. 
 
Als de verzoeker van de informatie heeft gevraagd om digitale aanlevering, dan doet het er toch niet toe dat de 
gemeente blijkbaar eerst zelf kopieerkosten heeft moeten maken? Deze kopieerkosten zijn toch enkel gemaakt 
met het doel de documenten te anonimiseren. D66 is van mening dat dit soort arbeidskosten niet aan de 
verzoeker in rekening mogen worden gebracht. Het enige wat in rekening mag worden gebracht is de 
uiteindelijke output, zoals kopieën waar de verzoeker expliciet om heeft verzocht. 
 
Bij dezen de vraag hoe het college tegen deze kwestie aankijkt. In ieder geval kan D66 uit de uitspraak van de 
Raad van State niet afleiden dat er in het geval van anonimiseren van gegevens, kopieerkosten die enkel nodig 
zijn voor het anonimiseren, in rekening mogen worden gebracht. De uitspraak van de Hoge raad verbiedt in 
ieder geval het in rekening brengen van kosten voor anonimiseren, en er valt veel voor te zeggen dat het in 
rekening brengen van kopieerkosten (noodzakelijk voor het anonimiseren) onder dezelfde noemer niet is 
toegestaan. 
 
Tot slot: de fractie van D66 is zich er zeer van bewust dat WOB-verzoeken voor gemeenten hoge kosten met 
zich kunnen meebrengen. Echter, indien WOB-verzoeken op onjuiste wijze behandeld worden kan dit in een 
later stadium tot nog veel meer kosten leiden.” 

 
 
Reactie raadsvraag 2014-107 (deel 2) 

De raadsvraag van D66 snijdt een interessant juridisch vraagstuk aan. Echter, het college kan zich 
niet geheel vinden in de lezing die D66 aan het arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2013 geeft. 
 
Volgens het betreffende arrest is het niet toegestaan leges te heffen voor anonimiserings-
werkzaamheden. Dat betekent dat de tijd die nodig is voor het anonimiseren van documenten niet 
in rekening mag worden gebracht. Verder is duidelijk dat kopieerkosten wel in rekening gebracht 

mogen worden. Digitale toezending leidt evenmin tot legesheffing. Echter als de documenten 
geanonimiseerd moeten worden is de te maken kopie wel in rekening te brengen. De vervolgens te 
maken scan en de verzending zijn kosteloos. Indien geen anonimisering nodig is, dan is slechts 
sprake van scan en verzending en dit is kosteloos. De kopie ter anonimisering is niet uitgesloten 
van legesheffing. Enkel de anonimisering is in de geschillen aan de orde geweest. 
 
Door D66 worden conclusies verbonden aan de betreffende uitspraken die er niet in staan. 

 
De afhandeling van het betreffende Wob-verzoek bevatte 212 geanonimiseerde pagina’s à € 0,10,- 
= € 21.20. Deze kosten zijn eerder bij de indiener van het Wob-verzoek in rekening gebracht. 
Daartegen heeft de indiener van het Wob-verzoek bezwaar aangetekend. 
 
Het college is het wel eens met de stelling van D66 dat ‘onjuiste afhandeling van Wob-verzoeken 
leidt tot nog veel meer kosten’. Gelet op het belang in kwestie, € 21,20, en het onderliggende 

dossier gaat het college deze legeskosten niet tot in principale aanvechten. De aanslag inzake de 

kopieerkosten ad € 21.20 wordt vernietigd. 
 
Dit betekent dat de indiener van het Wob-verzoek door ons van deze vernietiging in kennis wordt 
gesteld waarmee het dossier gesloten kan worden. 


