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GEMEENTEARCHIEF 
1.10.1  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van onderzoek in de in 

het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed 
kwartier           € 18,75 

1.10.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van: 

  Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per  
pagina           € 10,00 

1.10.3  Het tarief voor het leveren van informatie zonder dat daar 
naspeuring voor is verricht        € 7,20 

DIVERSEN 
1.19.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per  

adres tot het verstrekken van:         
1.19.1.1  Afschriften of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in 

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: € 13,00 
Dit wordt verhoogd met: 

1.19.1.1.1  per pagina op papier van A4-formaat       € 0,55 
1.19.1.1.2  per pagina op papier van A3-formaat       € 0,95 
1.19.1.1.3  per pagina op papier groter dan A3-formaat      € 6,50 
1.19.1.1.4 per pagina op papier van A4-formaat, in kleur      € 1,05 
1.19.1.1.5  per pagina op papier van A3 formaat, in kleur      € 2,20 
1.19.1.1.6  per pagina op papier van A4 formaat, vervaardigd met een readerprinter 

als afdruk van een microfiche        € 0,80 
1.19.1.1.7 Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in  

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,  
per kaart, tekening of lichtdruk 
per blad op papier groter dan A3-formaat      € 6,50 

1.19.1.1.8 Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten  
worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of  
in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 10,00 

1.19.2  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag per adres voor de  
verstrekking van documenten, beschikbaar of beschikbaar te maken  
in digitale vorm, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere  
wettelijke regeling een tarief is opgenomen:     € 13,00 
Vermeerderd met een bedrag voor 

1.19.2.1  een document, bestaande uit één of meerdere pagina’s, één 
geheel vormend t/m het formaat A-3; 

1.19.2.1.1  met een maximum van 10 pagina’s       € 0,50 
1.19.2.1.2  met een maximum van 50 pagina’s       € 1,50 
1.19.2.1.3  met een maximum van 100 pagina’s       € 2,50 
1.19.2.1.4  met een maximum van 500 pagina’s       € 6,00 
1.19.2.2  Een document of tekening, bestaande uit één of meerdere bladen, één 

geheel vormend, alle formaten groter dan A3 per tekening/bestand  € 6,50 
1.19.3  een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze 
  tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen  € 13,00 
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