
 

Leges Gemeente Zaanstad 2021 – Gemeentearchief 
 

1. Voor elke nasporing van de in het gemeentearchief berustende stukken door de daarvoor 
aangewezen ambtenaar, ongeacht het resultaat: 

    

  - voor elk half uur of een deel daarvan, aan nasporing besteed € 31,10 

  - voor elk kwartier of een deel daarvan, aan nasporing besteed € 15,60 

  De benodigde tijd voor een nasporing van in het gemeentearchief berustende stukken wordt 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag geschat door de behandelend 

ambtenaar, welke schatting mondeling of schriftelijk wordt medegedeeld aan de aanvrager onder 
vermelding van een begroting van het totale legesbedrag. 

    

2. Voor een reproductie van een bij het gemeentearchief berustend stuk, per bladzijde:     

  a. vervaardigd door middel van kopiëren of scannen:     

    - A4-formaat, zwartwit € 0,50 

    - A4-formaat, kleur € 0,55 

    - A3-formaat, zwartwit € 0,65 

    - A3-formaat, kleur € 0,70 

  b. vervaardigd door middel van kopiëren of scannen tegen een gereduceerd tarief voor 
scholieren, studenten en historische verenigingen: 

    

    - A4-formaat € 0,40 

    - A3-formaat € 0,50 

  c. vervaardigd door middel van een reader-printer (zelfbediening):     

    - A4-formaat € 0,55 

    - A3-formaat € 0,70 

3. Voor een reproductie van inventarissen en andere publicaties, die in eigen beheer bij het 
gemeentearchief zijn vervaardigd: 

    

  - per bladzijde: A4-formaat (dubbelzijdig) € 0,35 

  - per omslag: A4-formaat, administratiekosten: per oplage € 0,35 

  - voor de levering van een digitaal bestand € 3,05 

  - voor administratie € 3,05 

  - vermeerderd met per megabyte aan data, of een gedeelte daarvan € 4,80 

4. Voor de voorbereiding, het gereedmaken de controle en de administratieve afhandeling, van door 
het gemeentearchief verstrekte stukken ter bruikleen aan een andere archiefbewaarplaats of 

instelling (exclusief materiaal-, porto- en verzekeringskosten die eveneens voor rekening van de 
bruiklener zijn), 

    

  - per half uur of een deel daarvan € 15,85 

  - per kwartier of een deel daarvan € 7,95 

  De benodigde tijd voor de bovengenoemde dienst wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen 
van de aanvraag geschat door de behandelend ambtenaar, welke schatting mondeling of schriftelijk 
wordt medegedeeld aan de aanvrager onder vermelding van een begroting van het totale 
legesbedrag. 

    

5. Voor een nasporing en/of reproductie van door het Rijk in bewaring gegeven archiefstukken zijn de 
voor de rijksarchiefbewaarplaatsen vastgestelde tarieven van toepassing; deze tarieven zijn 
overeenkomstig met die, vermeld onder de artikelen 1 en 2 van deze paragraaf. 

    

6. Voor het vervaardigen van gewaarmerkte afschriften en/of uittreksels van de bij het 
gemeentearchief berustende stukken, per akte of per set bijlagen: 

    

  a. uit de burgerlijke stand, het tarief zoals in het laatst vastgestelde Legesbesluit akten 
burgerlijke stand dat uitvoering geeft aan het artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke 
stand 

€  13,20 

  b. uit andere archieven € 25,05 


