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Het raadsvoorstel voor de 'regeling tarieven openbaarheid bestuur gemeente 
Woerden' lezend, heb ik de volgende vragen: 

1. Waar staat in de huidige legesverordening (incl. tarieventabel) de legesplicht en 
de tarieven voor WOB-verzoeken? 

a. De Wob wordt niet genoemd in de legesverordening. In de bijlage van de 
Legesverordening onder onderdeel I, titel 1, hoofdstuk 1 worden er kosten 
genoemd die geheven worden voor kopiekosten in de gemeente Woerden. 
Een legesplicht is er echter niet voor de Wob volgens de legesverordening. 

2. Hoeveel WOB-verzoeken zijn er gedaan in de afgelopen 12 maanden? Hoeveel 
kosten zijn daarvoor in totaal in rekening gebracht? 

a. De afgelopen twaalf maanden zijn er 46 Wob-verzoeken binnengekomen. 
Hiervan zijn tot nu toe bij drie Wob-verzoeken de Wob-verzoeker erop 
geattendeerd dat er legeskosten verbonden zijn aan het verstrekken van 
documenten, waarbij we daadwerkelijk één keer legeskosten hebben 
geheven. Dit was namelijk een bedrag van C 23,35. 

3. Het lijkt mij dat stukken normaal gesproken in elektronische vorm worden 
opgevraagd. Klopt dat daar dan in het geheel geen kosten voor in rekening 
worden gebracht? 

a. Stukken worden zowel in kopie als in digitale vorm opgevraagd. In principe 
worden er geen kosten in rekening gebracht voor digitale stukken. Er zijn 
situaties waarbij er wel kosten in rekening kunnen worden gebracht voor 
het verstrekken van documenten in digitale vorm. Een voorbeeld is het 
maken van kopieën ten behoeve van het anonimiseren van stukken. De 
stukken worden dan eerst uitgeprint, geanonimiseerd en dan ingescand. 

4. Er is geen legesplicht volgens de huidige verordening (antwoord vraag 1), maar 
zo staat dat toch wel in het raadsvoorstel dat nu voorligt? En als die plicht er nu 
niet is, op welke basis is dan tot heffing van kosten gekomen in het afgelopen 
jaar? 

a. Met de opmerking dat er geen legesplicht bestaat is bedoeld dat het 
college de bevoegdheid heeft kosten in rekening te brengen en niet de 
plicht. Tot nu toe zijn leges voor Wob-verzoeken geheven op basis van 
een algemene bepaling in de Legesverordening voor (algemene) 
kopiekosten. Het vragen van een vergoeding voor (uitsluitend) kopiekosten 
via de Legesverordening staat echter ter discussie, omdat de 
legesbedragen ook (vaak) een vergoeding voor verrichte werkzaamheden 
bevat. Dat is bij Wob-verzoeken niet toegestaan volgens de hoogste 
rechter. Vandaar dat nu wordt voorgesteld een specifieke Wob-regeling 
voor kopiekosten vast te stellen. Daarvan heeft de hoogste rechter 
geoordeeld dat de daarin opgenomen bedragen redelijk zijn. 


