
 

 

 
 

 
 

Uitvoeringsregeling Wet openbaarheid van bestuur UMC Utrecht1 
Deze Uitvoeringsregeling ziet op het in rekening brengen van een vergoeding indien informatie door 
het UMC Utrecht ter beschikking wordt gesteld in geval van een verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur, zoals bedoeld in 14 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur. 
1.1 Het UMC Utrecht zal de navolgende vergoedingen – met een ondergrens van 10,00 euro per 

verzoek – bij de verzoeker in rekening brengen indien (kopieën van) documenten worden 
verstrekt naar aanleiding van een tot het UMC Utrecht gericht informatieverzoek in de zin 
van de Wet openbaarheid van bestuur: 0,35 cent per pagina 

Onder een kopie wordt verstaan de afschriften van documenten of gedeeltes daarvan in de 
zin van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, hetzij in papieren 
vorm, hetzij in de vorm van één of meer digitale computerbestanden.  

1.2 Het UMC Utrecht brengt een vergoeding in rekening van 2,25 euro per pagina 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.  

1.3 Het UMC Utrecht zal de vergoeding middels schriftelijke kennisgeving bij de verzoeker in 
rekening brengen.  

1.4 De betaling van de vergoeding dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na de datum 
waarop de verzoeker de hoogte van de vergoeding is medegedeeld.  

1.5 Gelet op artikel 2.15 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, staat de weg naar enig 
bestuursorgaan binnen het UMC Utrecht niet open voor berichten omvattende een 
informatieverzoek in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur, welke per email aan 
desbetreffend bestuursorgaan verzonden zijn. Verzoeken op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur moeten worden gericht aan: UMC Utrecht, t.a.v. Afdeling Juridisch 
Bestuurlijke Zaken, huispost D01.343, Heideberglaan 100, 3584 CX, Utrecht.  

1.6 Deze Uitvoeringsregeling wordt aangehaald als ‘’Uitvoeringsregeling Wet openbaarheid van 
bestuur UMC Utrecht’’ en treedt in werking op de dag volgend na die van de bekendmaking, 
te weten op 8 januari 2016.  

Namens de Raad van Bestuur:  
 
Prof. dr. M.M.E. Schneider 
 
 
 
 
 
 

1 Vastgesteld op: 22 december 2015      Versie 22 december 2015 
Bekendmaking op: 7 januari 2016 
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Toelichting 
Dit besluit heeft betrekking op de kosten die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: 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 Wob. Dit artikel noemt echter alleen de centrale overheid.  
Bij uitspraak van 22 augustus 2012 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
echter bepaald dat ook decentrale overheden (kopieer)kosten in rekening mogen brengen. Hieruit 
bleek tevens dat de rechter de tariefopbouw van de decentrale overheid in die zaak, waar aansluiting 
was gezocht bij het besluit tarieven van de centrale overheid, redelijk acht.  
In deze regeling wordt eveneens grotendeels aangesloten bij het besluit tarieven openbaarheid van 
bestuur dat geldt voor de centrale overheid.  
Deze Uitvoeringsregeling is eveneens van toepassing op verzoeken om informatie op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur die direct zijn gericht aan de Dierexperimentencommissie Utrecht.   
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