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Algemeen

Gelet op artikel 12 en 14 van de Wet openbaarheid van bestuur en de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen heeft het bestuur van Stichting Skal (hierna te noemen Skal) besloten over te gaan
tot het vaststellen van het Reglement vergoeding verzoek in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur voor Skal (R25).
Artikel 2

Definities

Skal hanteert zoveel mogelijk de definities zoals vastgelegd in het Skal-Reglement certificatie en
toezicht (R11).
Artikel 3

Tarieven

1. Vastgesteld is dat kosten gerelateerd aan het verwerken van een verzoek op basis van de
Wet openbaarheid van Bestuur vallen onder indirecte kosten die niet verrekend mogen
worden in de tarieven die gelden voor de geregisteerden (zie Toelichting).
2. Voor het verstrekken van kopieën van documenten wordt op grond van artikel 7 eerste lid,
sub a, van de Wet openbaarheid van Bestuur de navolgende vergoeding in rekening gebracht
voor schriftelijke stukken:
a. 0,40 euro per enkelzijdige kopie tot 50 pagina’s
b. 2,40 euro per enkelzijdige kopie van 50 tot 250 pagina’s
c. 4,40 euro per enkelzijdige kopie van 250 tot 10.000 pagina’s
d. In het uitzonderlijke geval dat het verzoek meer dan 10.000 pagina’s bevat zal een
specifieke kostenberekening gemaakt worden waarbij uitsluitend de gerealiseerde
kosten, waaronder personeelskosten en kosten van materiaal, in rekening gebracht
zullen worden aan de verzoeker.
3. Voor het verstrekken van inspectierapporten en hieraan ten grondslagliggende en verbonden
beleidsdocumenten,of een deelselectie, dan wel een samenvatting daarvan, wordt op grond
van artikel 7, eerste lid, sub c, van de Wet openbaarheid van bestuur een vergoeding in
rekening gebracht van 4,40 euro per pagina uittreksel of de samenvatting.
4. Eerst na ontvangst van de overeenkomstig in het bepaalde artikel vastgestelde vergoeding
vindt de afgifte van de kopieën en/of andere stukken plaats.

Artikel 4

Facturering

1. De vergoeding zal door schriftelijke kennisgeving en een formele factuur bij de verzoeker in
rekening worden gebracht.
2. Hierbij wordt eerst na ontvangst van de betaling overgegaan tot afgifte van de verzochte
documentatie.

Artikel 5
1.
2.
3.
4.

Slotbepalingen

Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam Skal-Reglement vergoeding verzoek in
het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.
De Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing op het gestelde in
dit Reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur van Skal.

Toelichting
Op grond van de Wob is overheidsinformatie in beginsel openbaar. Deze openbaarheid dient het
algemene belang van een goede en democratische bestuursvoering. De Hoge Raad oordeelde in
2013 dat de openbaarmaking van informatie naar aanleiding van een Wob-verzoek in beginsel niet
in overheersende mate verband houdt met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar
belang, mits het niet gaat om informatie die reeds openbaar is. De kosten van deze dienstverlening
kunnen dus niet worden verhaald op burgers en bedrijven via heffing, leges en andere tarieven.
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De kosten voor het vervaardigen van kopieën van documenten en uittreksels of samenvattingen van
de inhoud dienen volgens de Hoge Raad het individuele belang van de verzoeker. Met de vorm
waarin de gegevens aan de verzoeker worden verstrekt, is immers in het bijzonder een particulier
belang gediend. Deze kosten kunnen dus in rekening gebracht worden aan verzoeker. (Handreiking
kostentoerekening, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, 10 oktober 2014 )
Op grond van artikel 12 van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen bij of krachtens Algemene
Maatregelen van Bestuur door de centrale overheid regels worden gesteld met betrekking tot in
rekening brengen van vergoedingen voor het ingevolge een verzoek om informatie vervaardigen van
kopieën van documenten, uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan. Voor
bestuursorganen die niet tot de centrale overheid behoren bepaalt artikel 14 sub b Wob, dat zij
nadere regels kunnen vaststellen omtrent de uitvoering van het bij of krachtens de Wob bepaalde
(zie ook jurisprudentie uitspraak 201109604/1/A3).
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