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 Voorstel afdeling

Schriftelijke vragen van de fractie WIJApeldoorn volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende 
WOB als ontmoedigingsbeleid

Voorstel afdeling Communicatie- en kabinetszaken, Juridische zaken:
• Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in 

bijgevoegd document.
• Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad.

Vragen van de fractie van: WIJApeldoorn

Datum vragen: 1 april 2022

Onderwerp: WOB als ontmoedigingsbeleid

Integrale tekst van de inleiding + vragen:

Op 31 maart 2022 ontvingen wij als raadsleden een brief van een inwoner waarin hij zich beklaagt 
over de kosten die hem in rekening gebracht zijn naar aanleiding van zijn WOB verzoek. In een 
eerder gesprek dat wij hadden met een inwoner van Radio Kootwijk meldde deze dat zij als 
antwoord op haar WOB verzoek te horen kreeg dat dit meer dan 1000 euro zou kosten omdat er 
kopieën gemaakt moesten worden. Aanvrager verzocht echter om digitale levering waardoor, net 
als de inwoner van Ugchelen, er verbazing was om de verplichte kosten.

Achtergrond
De Wet openbaarheid van bestuur (1991) regelt de openbaarheid van bestuur. De wet garandeert 
eenieder de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een 
bestuursorgaan op te vragen. Openbaarmaking is een plicht van elk bestuursorgaan. Er mogen 
onder normale omstandigheden geen kosten voor de behandeling van WOB-verzoeken in 
rekening worden gebracht. Wel mag een vergoeding gevraagd worden voor materiaalkosten, 
bijvoorbeeld kopieën, USB-sticks, of andere gegevensdragers. De kosten mogen in elk geval niet 
hoger zijn dan de kostprijs van het materiaal. 

De uitspraak van de Hoge Raad, van 8 februari 2013 stelt dat een bestuursorgaan geen kosten in 
rekening mag brengen voor werkzaamheden die zien op het openbaren van informatie (denk 
bijvoorbeeld aan het onderzoek, het ophalen van stukken uit het archief, het anonimiseren van 
informatie e.d.).1 De Wet Open Overheid (WOO, art. 2.4) stelt net als de WOB (art.7) dat 
informatie aangeleverd moet worden in een toegankelijk formaat, waarbij de WOO als volgorde 
hanteert: digitaal open format, andere digitale verstrekking, analoge kopieën, kennisnemen uit de 
inhoud, uittreksel/samenvatting.

Op grond van bovenstaande heeft WijApeldoorn de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de uitspraak van de hoge raad van 8 februari 2013 die expliciet 

stelt dat er geen andere kosten dan materiaalkosten in rekening gebracht mogen worden?
2. Is het college bekend met het uitgangspunt dat digitaal beschikbare informatie in een 

digitaal format geleverd moet worden? Onderschrijft het college dit uitgangspunt?
3. Is het college bekend met het uitgangspunt dat, als men digitale informatie moet 

anonimiseren (b.v. door het te printen, zwart te maken, en weer te scannen), dat dit 
interne bedrijfsvoering kosten zijn die niet aan de aanvrager in rekening gebracht mogen 
worden? Onderschrijft het college dit uitgangspunt?

4. De legesverordening stelt: “waarvan het origineel niet in digitale vorm beschikbaar is.” Dit 
aspect is opgenomen omdat bij het inwerking treden van de WOB in 1991 het digitaal 
werken nog niet zo ver gevorderd was. Vraag: Welke documenten zijn er nu nog binnen 
de gemeente waarvan het origineel niet in digitale vorm beschikbaar is?

5. Burgers die op grond van de WOB een verzoek indienden kregen te horen dat hier kosten 
voor in rekening zouden worden gebracht in verband met verstrekking op papier. Vraag: 
Waarom kiest de gemeente ervoor om analoge informatie te verstrekken (tegen hogere 
kosten en hogere milieubelasting) terwijl aanvragers expliciet hebben aangeven digitale 
levering te wensen?

6.  Een van de betrokkenen stelde dat gemeente een onrechtmatige hindermacht gebruikt 
door kosten in rekening te brengen die niet in rekening gebracht mogen worden. Herkent 
het college zich in deze uitspraak? 
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Beantwoording vragen:

De betreffende inwoner heeft een zeer omvangrijk Wob-verzoek gedaan. Wij hebben haar verzoek 
conform de wet en ons beleid in behandeling genomen. Ieder verzoek behandelen wij op dezelfde 
manier. Voordat wij inhoudelijk op uw vragen zullen wij deze eerst toelichten.

Wet open overheid (Woo)
Per 1 mei 2022 geldt niet meer de Wob maar de Woo. Er is geen overgangsrecht, zodat direct alle 
zaken overeenkomstig de Woo moeten worden beoordeeld. Bij de beantwoording van uw vragen zijn 
wij uitgegaan van de Woo.  

Werkwijze
Bij Gemeente Apeldoorn kan je op twee manieren een verzoek indienen; via een digitaal formulier op 
onze website of per post. De beantwoording van een verzoek gaat via de post. 

Als een verzoek wordt ingediend ontvangt iedere verzoeker een bevestiging met daarin de volgende 
zin vermeld: ‘Overigens wijzen wij u erop dat de kosten voor het ontvangen van de documenten € 
0,35 per pagina bedragen. Op dit moment is de omvang nog onbekend’..

De afspraak is dat leges worden geheven als het verzoek meer dan 50 pagina’s behelst. Naar 
aanleiding van de inventarisatie worden de kosten berekend. De kosten bedragen € 0,35 per pagina. 
Dit betekent dat bij een verzoek van 49 pagina’s de kosten nihil zijn. Bij een verzoek van 51 zijn de 
kosten (51x € 0,35) € 17,85. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast en opgenomen in de door u 
vastgestelde legesverordening.

Zodra de omvang bekend is wordt de verzoeker over de kosten geïnformeerd. Dit is ook gebeurd in 
het betreffende dossier en de geschatte kosten bedragen circa € 500,--. Op basis van de kosten 
wordt de verzoeker de mogelijkheid gegeven om zijn verzoek te handhaven en de kosten te betalen, 
zijn verzoek te beperken en het restant te betalen, etc.. 

Als gemeente mogen wij niet zelf het verzoek van de aanvrager beperken. Verzoekers geven veelal 
te kennen dat de gemeente wel weet wat zij willen hebben. Daar mogen wij niet op sturen en wordt  
dan ook door ons niet inhoudelijk op gereageerd. De verzoeker bepaalt welke informatie hij/zij wilt 
ontvangen.

1. Is het college bekend met de uitspraak van de hoge raad van 8 februari 2013 die expliciet stelt 
dat er geen andere kosten dan materiaalkosten in rekening gebracht mogen worden? 

Het college is bekend met deze uitspraak. In deze uitspraak wordt vermeld dat kosten voor het 
maken van kopieën in rekening mogen worden gebracht. 

‘Een bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan een ingewilligd Wob-verzoek door het vervaardigen 
van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan, mag aan 
de verzoeker de kosten daarvan in rekening brengen. (..) Tussen partijen is dan ook terecht niet 
in geschil dat de heffingsambtenaar leges in rekening mocht brengen voor het vervaardigen van 
kopieën van de documenten waarin de gevraagde informatie is neergelegd.’

2. Is het college bekend met het uitgangspunt dat digitaal beschikbare informatie in een digitaal 
format geleverd moet worden? Onderschrijft het college dit uitgangspunt?

Het college onderschrijft dit uitgangspunt, mits dit mogelijk is. Uitgangspunt in de Woo (artikel 2.4 
lid 3) is  een voorkeurs volgorde van verstrekken opgenomen. Bij voorkeur wordt de informatie 
digitaal versterkt. Vervolgens volgt een glijdende schaal naar het verstrekken van kopieën. Het 
digitaal verstrekken is niet verplicht.
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‘Digitaal verstrekken van geopenbaarde digitale informatie zal niet tot problemen leiden indien de 
informatie niet behoeft te worden geanonimiseerd. Een document dat digitaal wordt 
geanonimiseerd en digitaal wordt verstrekt, bevat soms nog informatie waardoor het mogelijk is 
voor derden om de onderliggende informatie inzichtelijk te maken (..). Daarom is het bij digitaal 
anonimiseren zaak om gespecialiseerde software te gebruiken, zorgvuldig te handelen en de 
procedures van de gebruikte software goed te volgen. Meerdere methodes die in het verleden 
zijn gebruikt voor het digitaal anonimiseren van stukken bleken achteraf echter niet voldoende 
bescherming te bieden. De informatie was dan alsnog inzichtelijk. Sommige bestuursorganen 
zullen door verouderde software niet in staat zijn te garanderen dat het digitaal anonimiseren van 
informatie ook daadwerkelijk leidt tot het onherroepelijk anonimiseren van de informatie. In deze 
gevallen zal het bestuursorgaan de informatie moeten uitprinten, anonimiseren en (donkerder) 
kopiëren. Ook al wordt verzocht om digitale verstrekking, het bestuursorgaan zal de informatie 
(afhankelijk van de omvang van het verzoek) dan niet digitaal verstrekken.’

In Apeldoorn hebben we geen software beschikbaar die kan garanderen dat de opgevraagde 
informatie definitief is geanonimiseerd. Daarom is het niet in alle gevallen mogelijk om de 
beschikbare digitale informatie zonder verwerking digitaal te verstrekken en verstrekken wij deze 
informatie per post.

3. Is het college bekend met het uitgangspunt dat, als men digitale informatie moet anonimiseren 
(b.v. door het te printen, zwart te maken, en weer te scannen), dat dit interne bedrijfsvoering 
kosten zijn die niet aan de aanvrager in rekening gebracht mogen worden? Onderschrijft het 
college dit uitgangspunt?

Het college vermoedt dat hier bedoeld wordt dat er geen inspanningskosten in rekening mag 
worden gebracht. De kosten mogen niet meer bedragen dan de kostprijs. Een redelijke 
vergoeding voor het maken van kopieën mag wel.

4. De legesverordening stelt: “waarvan het origineel niet in digitale vorm beschikbaar is.” Dit aspect 
is opgenomen omdat bij het inwerking treden van de WOB in 1991 het digitaal werken nog niet 
zo ver gevorderd was. Vraag: Welke documenten zijn er nu nog binnen de gemeente waarvan 
het origineel niet in digitale vorm beschikbaar is? 

In de legesverordening artikel 1.18.5.2.4 is opgenomen: 

‘Met (foto)kopieën als genoemd onder 1.20.5.2. en 1.20.5.2.1 t/m 1.20.5.2.3 worden gelijkgesteld 
gedigitaliseerde kopieën die zijn aangemaakt van stukken als bedoeld onder 1.20.5.2 waarvan 
het origineel niet in digitale vorm beschikbaar is. Met een kopie wordt bedoeld één afdruk in A4 
formaat.’

Wat wordt bedoelt met “in digitale vorm beschikbaar” verwijzen wij u naar de beantwoording op 
vraag 2.  

5. Burgers die op grond van de WOB een verzoek indienden kregen te horen dat hier kosten voor 
in rekening zouden worden gebracht in verband met verstrekking op papier. Vraag: Waarom 
kiest de gemeente ervoor om analoge informatie te verstrekken (tegen hogere kosten en hogere 
milieubelasting) terwijl aanvragers expliciet hebben aangeven digitale levering te wensen? 

Zie de beantwoording op vraag 2. Digitale levering is helaas niet altijd mogelijk. 

6. Een van de betrokkenen stelde dat gemeente een onrechtmatige hindermacht gebruikt door 
kosten in rekening te brengen die niet in rekening gebracht mogen worden. Herkent het college 
zich in deze uitspraak? 
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Het college herkent zich niet in de uitspraak. Met de betreffende persoon is uitgebreid gesproken 
en gecommuniceerd. Zij kan alle door haar opgevraagde stukken ontvangen. De stukken zijn 
verzameld, maar worden geanonimiseerd, persoonlijke beleidsopvattingen moeten worden 
verwijderd, etc..

Conform de jurisprudentie is aan de betrokkene vooraf de procedure uitgelegd en medegedeeld 
wat de kosten per pagina behelzen. Toen de omvang bekend werd, zijn de kosten beraamd en is 
de betrokkene hierover geïnformeerd. Daarnaast is aan betrokken de vraag gesteld of zij 
hiermee akkoord is of dat zij haar verzoek wil beperken. Hierop hebben wij nog geen reactie 
ontvangen. 

Kortom, naar onze mening is van een onrechtmatige hindermacht geen sprake. De opgevraagde 
documenten zijn verzameld en gegroepeerd. Het voorwerk is gedaan. De betrokkene is 
regelmatig geïnformeerd over de procedure en de kosten. 


