Besluit van [datum]

Houdende tarieven voor het vervaardigen van kopieën op verzoek op grond van de
Wet open overheid

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van [datum], nr. [kenmerk];
Gelet op artikel 8.6, derde lid, van de Wet open overheid (Stb. 2021, 499);
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum],
nr. [kenmerk]);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van [datum], nr. [kenmerk];
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op het verstrekken van informatie op verzoek op grond van
de Wet open overheid, door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, van die wet.
Artikel 2
1.

Indien op grond van artikel 8.6, tweede lid, van de Wet open overheid een
vergoeding in rekening wordt gebracht voor de vervaardiging van kopieën van
documenten op A4- of A3-formaat, bedraagt deze per kopie maximaal het
bedrag zoals opgenomen in de tarieventabel in de bijlage.
2. De bedragen in de tarieventabel kunnen bij ministeriële regeling worden
gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.

3.

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor de vervaardiging van
kopieën op andere formaten dan A4 of A3 of kopieën van ander materiaal dat
gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 3
Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, wordt de aanvrager hiervan
voorafgaande aan het verstrekken van de kopieën op de hoogte gesteld en wordt een
schatting gegeven van de kosten.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop hoofdstuk 4 van de Wet open
overheid in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst,
wordt uitgegeven na dat tijdstip, treedt het in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven open overheid.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Bijlage bij artikel 2, eerste lid, van dit besluit (Tarieventabel)

Zwart-wit
Kleur

A4-formaat
€ 0,05
€ 0,20

A3-formaat
€ 0,10
€ 0,40
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Nota van toelichting
Inleiding
In het onderhavige besluit is een regeling gegeven voor de tarieven voor het
vervaardigen van kopieën naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet open
overheid (Woo). In de Woo is in artikel 8.6 opgenomen dat de openbaarmaking van
informatie op grond van die wet kosteloos is. Het recht op toegang tot publieke
informatie brengt met zich mee dat bestuursorganen geen kosten in rekening mogen
brengen voor het afhandelen van een verzoek om informatie. De uitzondering daarop
zijn de kosten die voortvloeien uit het kopiëren of vermenigvuldigen van documenten of
informatie. Daarvoor mag een redelijke vergoeding worden gevraagd. In het derde lid
van artikel 8.6 is een grondslag opgenomen om bij of krachtens Algemene maatregel
van bestuur (amvb) voorschriften te stellen met betrekking tot de redelijke vergoeding
voor het vervaardigen van kopieën. Met deze amvb wordt daaraan invulling gegeven.
Deze amvb vervangt de huidige voorschriften met betrekking tot de redelijke vergoeding
voor het vervaardigen van kopieën. Dit besluit is, anders dan het Besluit tarieven
openbaarheid van bestuur, ook van toepassing op bestuursorganen die niet behoren tot
de centrale overheid. Decentrale bestuursorganen hebben daardoor niet meer de
mogelijkheid om, afwijkend van dit besluit, eigen regels te stellen met betrekking tot de
redelijke vergoeding. Legesverordeningen betreffende de verstrekking van informatie op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen met de inwerkingtreding
van de Woo van rechtswege. Ook de voorschriften voor landelijke bestuursorganen, die
neergelegd zijn in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur op grond van de Wob,
vervallen dan.
Reikwijdte
Het besluit ziet uitsluitend op de kosten voor het vervaardigen van kopieën na een
daartoe strekkend verzoek op grond van artikel 4.1 van de Woo, en niet op het
verstrekken van informatie door de overheid op eigen initiatief. Dit besluit geldt op basis
van artikel 1 van dit besluit voor alle overheidsorganen die onder de Woo vallen.
Tarieven
Het in rekening brengen van een vergoeding is niet verplicht. Dat blijkt uit de ‘kanbepaling’ in artikel 8.6, tweede lid, van de Woo en komt in dit besluit tot uitdrukking
door de formulering ‘indien een vergoeding in rekening wordt gebracht’. Als kosten in
rekening worden gebracht, mogen deze niet hoger zijn dan de in het besluit genoemde
tarieven. Het staat bestuursorganen vrij om minder in rekening te brengen dan de
maximumtarieven.
In artikel 2 is geregeld welke tarieven in rekening gebracht mogen worden voor het
vervaardigen van kopieën. Het eerste lid betreft kopieën op papier. De maximale
bedragen daarvoor zijn opgenomen in de tarieventabel bij dit besluit. Deze bedragen
verschillen van de bedragen in het besluit tarieven openbaarheid van bestuur, aangezien
de vergoeding niet meer mag bedragen dan de kostprijs en geen relatie meer mag
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worden gelegd tussen de hoogte van het bedrag en de vereiste inspanning. De kostprijs
bestaat uit de kosten voor het papier en de inkt. Aangezien de bedragen gebaseerd zijn
op de kostprijs is een differentiatie gemaakt naar papierformaat en kopieën in zwart-wit
of kleur. De maximumtarieven hebben betrekking op enkelzijdig afdrukken. Het derde lid
betreft het verstrekken van kopieën van andere formaten dan A4 of A3 of via andere
informatiedragers, zoals een usb-stick. Daarvoor mag niet meer dan de kostprijs in
rekening worden gebracht. Standaardprinters drukken vaak alleen af op A4- of A3formaat af. De huidige tarieven die in rekening worden gebracht voor het laten
afdrukken op een ander formaat dan A4 en A3 lopen dan ook erg uiteen. Er is daarom
voor andere formaten papier dan A4 of A3 geen standaard maximumtarief opgenomen in
dit besluit. Op deze manier krijgen bestuursorganen de ruimte om de juiste kostprijs in
rekening te brengen. Het bestuursorgaan zet zich in voor een zo laag mogelijke
kostprijs, bijvoorbeeld door geen usb-stick te gebruiken met een grotere opslagcapaciteit
dan nodig is voor het verzoek.
Artikel 2 is ook van toepassing op kopieën van onderdelen van documenten, waaronder
uittreksels en samenvattingen. Aangezien het gaat om een vergoeding voor de
verstrekte informatiedragers en niet om een vergoeding van arbeidskosten, gelden
dezelfde tarieven voor kopieën van de letterlijke inhoud van documenten als voor
uittreksels en samenvattingen van de inhoud.
In artikel 2, tweede lid, is de mogelijkheid opgenomen om bij ministeriële regeling de
bedragen in de tarieventabel te indexeren op grond van de consumentenprijsindex.
Wanneer de kostprijs van kopieën stijgt, kunnen de bedragen daaraan worden
aangepast. De consumentenprijsindex wordt daarvoor als maatstaf gehanteerd.
Op grond van artikel 3 is het bestuursorgaan verplicht om de aanvrager van tevoren te
informeren als er een vergoeding in rekening wordt gebracht. Op deze manier wordt
voorkomen dat de aanvrager onverwachts voor (hoge) kosten komt te staan.

Consultatie
PM
Regeldruk
PM advies ATR. Het besluit heeft naar verwachting weinig effecten op de regeldruk.
Aangezien decentrale overheden hun eigen tarieven bepaalden in legesverordeningen,
zullen zij hun tarieven wel moeten aanpassen aan het besluit.
Inwerkingtreding
Het besluit zal gelijktijdig in werking treden met hoofdstuk 4 van de Woo, dat ziet op
openbaarmaking op verzoek. Mocht dit besluit later dan 1 mei 2022, de inwerkingtreding
van hoofdstuk 4 van de Woo, in het Staatsblad worden geplaatst, dan zal het besluit de
dag na plaatsing in het Staatsblad in werking treden. Er is gekozen voor een korte
termijn van inwerkingtreding, die afwijkt van de vaste verandermomenten en de
minimuminvoeringstermijn, omdat het wenselijk is dat het besluit zo veel mogelijk
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tegelijkertijd met hoofdstuk 4 van de Woo in werking treedt. Bovendien zijn er weinig
invoeringslasten te verwachten.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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