
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN); 
 
overwegende dat het gewenst is een besluit te nemen met betrekking tot het in rekening brengen 
van een vergoeding indien informatie ter beschikking wordt gesteld in geval van een verzoek op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur; 
 
gelet op de artikelen 7, 12 en 14 van de Wet openbaarheid van bestuur; 
 
BESLUIT vast te stellen navolgend besluit houdende tarieven voor het verstrekken van kopieën, 
uittreksels en samenvattingen op verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur: 

Artikel 1 

Dit besluit is van toepassing op het verstrekken van informatie door het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.  
 

Artikel 2 

1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van 
de Wet openbaarheid van bestuur wordt een vergoeding in rekening gebracht. 

2. De vergoeding voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt: 
- voor minder dan 6 kopieën: nihil; 
- voor 6 tot 13 kopieën: € 4,50; 
- voor 14 of meer kopieën: € 0,35 per enkelzijdige kopie. 

3. Voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, wordt de kostprijs in 
rekening gebracht.  
 

Artikel 3 

Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van 
een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur 
wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 2,25 per pagina van het uittreksel of de 
samenvatting. 
 

Artikel 4 

1. De vergoeding zal middels schriftelijke kennisgeving of nota bij de verzoeker in rekening worden 
gebracht. 

2. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na dagtekening van de in lid 1 genoemde 
kennisgeving of nota. 
 

 



Artikel 5 

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit tarieven openbaarheid van bestuur SNN”, treedt in werking 
op de dag volgend na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 september 2012.  
 
Toelichting 
 
Algemeen 
 
Dit besluit heeft betrekking op de kosten die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
voor vergoeding door de verzoeker in aanmerking komen. 
 
Op grond van de Wob hebben overheidsorganen de bevoegdheid om regels te maken over het in 
rekening brengen van onder meer kopieerkosten bij verzoeken op grond van de Wob. 
Dit is expliciet genoemd in artikel 12 van de Wob. Dat artikel noemt echter alleen de centrale 
overheid. 
Bij uitspraak van 22 augustus 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
bepaald dat ook decentrale overheden (kopieer)kosten in rekening mogen brengen. Voordien was 
hierover geen duidelijkheid. 
 
Uit voornoemde uitspraak van de Raad van State komt verder naar voren dat hij de tariefopbouw 
van de decentrale overheid in die zaak, waar door de politie Flevoland was aangesloten bij het besluit 
tarieven van de centrale overheid, redelijk acht. 
In het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur SNN wordt eveneens grotendeels aangesloten bij 
het besluit tarieven openbaarheid van bestuur dat geldt voor de centrale overheid. 
 
 
 
 
 
 
 


