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Aanleiding
In reactie op een door de heer F.D. Zeiler gestuurde e-mail is onderzocht in hoeverre de
heffing van leges voor inzage van een bouwdossier rechtmatig is. De heer Zeiler heeft hierbij
gesteld dat inzage ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet kosteloos
zou moeten zijn. De Legesverordening 2014 is voor behandeling in de algemene
raadscommissie van 28 november 2013 geagendeerd.
Kernboodschap
In opdracht van ons college is onderzocht in hoeverre genoemde stelling correct is. Als
uitkomst van dit onderzoek wordt aan uw raad geadviseerd om het tarief voor inzage
bouwdossier te laten vervallen in de door uw raad vast te stellen tarieventabel behorende bij
de Legesverordening 2014. Ons college baseert zich hierbij op de volgende motivatie.
De stelling dat inzage kosteloos zou zijn volgt niet zondermeer uit de wet. Om die reden heft
een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten dan ook leges voor het opzoeken van
een bouwdossier. Uit de wet zelf volgt alleen dat de gemeente die informatie beschikbaar
moet stellen. Als gevolg van het in 2012 uitgevoerde onderzoek naar de kostendekkendheid
van de legesverordening is in de verordening 2013 een kostendekkend tarief van € 16,vastgesteld. Dit tarief is opgebouwd uit de kosten van het opzoeken van de dossiers en de
kosten voor de presentatie (aparte kamer, leestafel, afsprakenregeling, enz.)
In de loop van 2013 heeft de Hoge Raad echter bepaald dat voor het opzoeken geen leges
in rekening mogen worden gebracht. De kosten van werkzaamheden of naspeuringen
kunnen dus niet meer in rekening worden gebracht, maar wel de kosten voor 'bewerking'.
Deze kosten voor kopieën en dergelijke zijn apart genoemd in de tarieventabel en staan dan
ook niet ter discussie.
De VNG is tegen het laten vervallen van een legesvergoeding en heeft de minister verzocht
om aanpassing van de WOB. Op dit moment wordt echter nog geen aanpassing verwacht.
Vanuit het oogpunt van kostendekkendheid is in de uitspraken van de Hoge Raad nog enige
ruimte gezien om de kosten die niet onder de noemer “werkzaamheden” vallen alsnog te
belasten. Daarom is er voor gekozen om het tarief voor 2014 alleen te baseren op de eerder
genoemde presentatiekosten. In de concept-tarieventabel bij de legesverordening 2014
wordt het tarief onder 1.8.4 als € 8,00 voorgesteld.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit uitgangspunt vanuit juridisch oogpunt verschillend
kan worden opgevat. Vanuit deze optiek en dat van transparantie en dienstverlening
adviseert ons college vanaf 2014 geen leges meer te heffen voor deze dienst. De gevolgen
voor de opbrengst worden op minder dan € 300,- ingeschat.

