
 

 

Neer, 26 mei 2014 

 

Geacht college van B en W,  

Op 19 mei j.l. heeft u geantwoord op mijn vragen ‘Hoge kosten WOB-verzoek’ van 1 april j.l. 

Dank voor uw uitgebreide antwoord. Dit antwoord heeft bij mij echter – in het licht van 

recente jurisprudentie van de Hoge Raad – toch nog één belangrijk vraagpunt opgeroepen.   

U schrijft in uw antwoord van 19 mei namelijk het volgende: 

‘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’ 

Het klopt inderdaad dat de Raad van State op 22-08-2012 heeft bepaald dat kopieerkosten 

door middel van leges in rekening mogen worden gebracht (zie 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2012:BX5240 ; daaraan 

refereert u ook eerder in de antwoordbrief van 19-05).  

Echter, op 08-02-2013 heeft bij de belastingkamer van de Hoge Raad een zaak gespeeld 

waarin een verdere differentiatie van legeskosten is besproken (zie 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ0693). 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 (wat in casu in Leudal ook overduidelijk het geval is).  

Als de verzoeker van de informatie heeft gevraagd om digitale aanlevering, dan doet het er 

toch niet toe dat de gemeente – om de informatie te anonimiseren – blijkbaar eerst zelf 

kopieerkosten heeft moeten maken? Deze kopieerkosten zijn toch enkel gemaakt met het 

doel de documenten te anonimiseren? Als ik deze uitspraak van de Hoge Raad en andere 

jurisprudentie lees, dan krijg ik de indruk dat al dit soort arbeidskosten niet aan de verzoeker 

in rekening mogen worden gebracht. Het enige wat m.i. in rekening mag worden gebracht is 

de uiteindelijke output, zoals kopieën waar de verzoeker expliciet om heeft verzocht. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2012:BX5240
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ0693


Bij dezen de vraag hoe het College tegen deze kwestie aankijkt. In ieder geval kan ik uit de 

door uw aangehaalde zaak 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 toegestaan is. Dit is echter slechts mijn interpretatie van de jurisprudentie en 

mogelijk interpreteert u deze jurisprudentie anders.  

Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe uw College aankijkt tegen de uitspraak van de Hoge Raad 

van februari 2013 en de mogelijke implicaties die dat heeft voor het WOB-verzoek in Leudal.  

Tot slot: de fractie van D66 is zich er zeer van bewust dat WOB-verzoeken voor gemeenten 

hoge kosten met zich mee kunnen brengen. Echter, indien WOB-verzoeken op onjuiste wijze 

behandeld worden kan dit in een later stadium nog tot veel meer kosten leiden 

(proceskosten). Daarom vragen we nu nogmaals uw aandacht voor deze kwestie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rens Raemakers 

Fractievoorzitter D66  

 


