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HOF AM STER DAM
26 oktober 2021, nr. 20/00282
(Mrs. H.E. Kostense, E.A.G. van der Ou deraa, R.C.H.M. Lips)
m.nt. J.A. Monsma

ECLI:NL:GHAMS:2021:3221

Bouw agrarische woning met schuur. Vergunning na aan wen ding rechts mid delen alsnog 
geweigerd. Nieu we vergunning aan ge vraagd om bouw te legaliseren. Schuur moet lager omdat 
ei ge naar het gebouw niet voor een (volwaardig) agrarisch be drijf gebruikt. Leges voor nieuwe 
vergunning te hoog? Vertrouwensbeginsel geschonden? Matiging mogelijk?

Uitspraak

op het hoger beroep van
[belanghebbende], wonende te [woonplaats], belanghebbende,
tegen de uitspraak van 13 maart 2020 in de zaak met kenmerk HAA 19/573 van de rechtbank Noord- 

Hol land (hierna: de rechtbank) in het geding tussen
belanghebbende
en
de heffingsambtenaar van de gemeente Cas tri cum, de heffingsambtenaar.

1  Ontstaan en loop van het geding
1.1.  De heffingsambtenaar heeft bij nota met dag te ke ning 21 december 2017 (hierna: de le ges no ta) 
van belanghebbende een bedrag van € 18.703 aan leges geheven voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een omgevingsvergunning.
1.2.  Na daartegen door belanghebbende gemaakt bezwaar heeft de heffingsambtenaar bij uitspraak 
op bezwaar, verzonden op 8 ja nu a ri 2019 het bezwaar ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft daar-
tegen beroep bij de rechtbank ingesteld.
1.3.  De rechtbank heeft bij haar uitspraak van 13 maart 2020 het beroep ongegrond verklaard.
1.4.  Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld, ingekomen 
bij het Hof op 20 april 2020. De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend.
1.5.  Belanghebbende en de heffingsambtenaar hebben het Hof toestemming verleend tot het ach-
terwege laten van een on der zoek ter zitting. Hierop heeft het Hof bepaald het on der zoek ter zitting ach-
terwege te laten, het on der zoek te sluiten en schriftelijk uitspraak te doen.

2  Feiten
2.1.  In de uitspraak van de rechtbank zijn de volgende feiten opgenomen (belanghebbende wordt in 
deze uitspraak aangeduid als ‘eiser’ en de heffingsambtenaar als ‘verweerder’)::

“1.1  Op 21 no vem ber 2012 is aan eiser een omgevingsvergunning verleend voor de bouw 
in afwijking van het bestemmingsplan van een agrarische woning met be drijfs pand (schuur) 
op het perceel [perceel] te [plaats]. De daarvoor toen verschuldigde leges van € 12.023 
(€ 10.930 voor bouwactiviteiten en € 1093 voor afwijking bestemmingsplan) heeft eiser be-
taald. De woning is gebouwd. De bouwkosten bedroegen € 240.000.
1.2 Bij be sluit van 18 augustus 2016 is de omgevingsvergunning, nadat daartegen rechts-
mid delen waren aangewend, alsnog geweigerd en is het be sluit van 21 no vem ber 2012 in-
getrokken. Vervolgens heeft verweerder wegens die weigering een bedrag van € 4372 aan 
leges aan eiser terugbetaald.
1.3 In februari 2017 heeft eiser een nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning inge-
diend om de bouw van de woning alsnog te legaliseren. De aanvraag is opgevat als een aan-
vraag voor de activiteit bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en on der a, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en voor de activiteit gebruik in 
strijd met het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en on der c, 
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Wabo. Het college van bur ge mees ter en wethouders heeft de vergunning voorbereid met 
toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.3 Wabo. In 
verband daarmee is op 25 september 2017 een ontwerpvergunning aan eiser gezonden. 
Daarin is een passage over leges opgenomen, die on der meer luidt: “Aan de hand van de 
vastgestelde gegevens (bouwkosten: € XXX.XXX.XXX,XX) (…) wordt de definitieve le ges-
aan slag bepaald op: (…) € 0,00”. Op 5 december 2017 heeft het college van bur ge mees ter 
en wethouders een omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, aanhef en sub a, Wabo. On der conclusie is in de vergunning on der meer vermeld: “Ge-
zien het bovenstaande kan medewerking verleend worden aan deze aanvraag via een afwij-
king van het bestemmingsplan ex artikel 2.12, eerste lid, sub a, on der 1 van de Wabo”. In de 
vergunning heeft het college ook vermeld dat de definitieve le ges aan slag € 18.703,00 be-
draagt.
1.4 In het primaire be sluit is het bedrag van € 18.703 aan leges gespecifieerd als € 9789 
voor bouwen en € 8.923 voor bui tenplanse afwijking.
(…)
3. Hoofdstuk 3 van Titel 2 van de Bijlage Legestabel bij de Legesverordening 2017 van 
de gemeente Cas tri cum (de Verordening) luidt, voor zover van belang, als volgt:

Omgevingsvergunning 
2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een om-
gevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschil-
lende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waar-
op de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in 
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, be re kend naar de tarieven en over-
een komstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de 
vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een le ges be drag worden 
gevorderd.

2.3.1  Bouwactiviteiten
2.3.1.1  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwac-
tiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on der a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onver-
minderd het bepaalde in de andere on der de len van dit hoofdstuk indien tevens sprake is 
van de in die on der de len bedoelde activiteiten:
(…)
2.3.1.1.3  wan neer de bouwkosten € 50.000,00 of meer, maar minder dan € 500.000,00 be-
dragen: € 2180,00, vermeerderd met 4,0% van de bouwkosten, voor zover deze de € 50.000,00 
te boven gaan;
(…)

2.3.4  Planologisch strijdig gebruik
2.3.4.1  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activi-
teit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, on der c, van de Wabo, bedraagt het tarief:
(…)
2.3.4.1.3  indien artikel 2.12, eerste lid, on der a, on der 3º, van de Wabo wordt toe-
ge past (bui tenplanse afwijking) € 8.649,30
- met een bouwsom tot 50.000 € 0,00
- met een bouwsom van 50.000 en daar boven € 8.923,00”

2.2.  Nu de hiervoor vermelde feiten door par tij en op zichzelf niet zijn bestreden, zal ook het Hof 
daarvan uitgaan. In aanvulling hierop stelt het Hof de volgende feiten vast.
2.3.  In de met dag te ke ning 5 december 2017 aan belanghebbende verleende omgevingsvergunning 
is on der meer het volgende vermeld:

“ACTIVITEIT GEBRUIK GRONDEN EN BOUWWERKEN (bestemming) 
(Wabo artikel 2.1, lid 1 on der c)
(…) Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Bui tengebied Cas tri cum’ van toepassing, met de
bestemming ‘Agrarisch tuinbouw’. De activiteit bouwen is in strijd met deze voorschriften, 
omdat er geen sprake is van een volwaardig bollen en-/of ak ker bouw be drijf.
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In het bestemmingsplan is geen regel opgenomen om af te wijken van de voorgenoemde
strijdigheden. Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, on der 1 van de Wabo kan de
omgevingsvergunning dan ook niet verleend worden. (…) Op grond van artikel 2.12 eerste 
lid, sub a, on der 3 van de Wabo kan de omgevingsvergunning wel worden verleend indien 
de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 
be sluit een goede ruimtelijke on der bou wing be vat.

Overwegingen 

Bestemmingsplan 
(…) In het bestemmingsplan is een wij zi gingsbevoegd opgenomen om de bestemming
‘Agrarisch Tuinbouw’ te wijzigen in ‘Wonen’. (…) De gevraagde woning voldoet daar aan.
(…) De gevraagde schuur heeft een oppervlakte van 176m² en is derhalve is strijd met deze 
voorwaarde. (…) De schuur voldoet wat de oppervlakte betreft aan de regels die gelden voor 
een hobbyboer. (…) De schuur heeft een hoogte van 7,8 meter en is hoger dan de woning. 
Daarnaast heeft de schuur en goothoogte van 4,44m (…). Op deze punten is de schuur in 
strijd in de regels die gelden voor een hobbyboer.
(…)

Conclusie 
De woning en het bijgebouw voldoen aan de bouwregels van de voor dit perceel geldende
bestemming ‘Agrarisch Tuinbouw’. De gerealiseerde gebouwen zijn derhalve toegestaan
op deze locatie, alleen het gebruik als ‘hobbyboer’ niet. Wan neer, zoals hierboven
beschreven, het plan wordt getoetst aan de bestemming ‘Wonen’ met gebruik hobbyboer
dan worden de goot- en nokhoogte van het bijgebouw overschreden. (…) Gezien het boven-
staande kan medewerking verleend worden aan deze aanvraag via een afwijking van het 
bestemmingsplan ex artikel 2.12, eerste lid, sub a, on der 1 van de Wabo.

Verschuldigde leges 
Over een komstig de legesverordening en de legestabel, titel 2, bent u voor het in
behandeling nemen van uw omgevingsaanvraag leges verschuldigd. Aan de hand van de 
vastgestelde gegevens (bouwkosten: € 240.000,00) en de door u aangegeven activiteit(en) 
wordt de definitieve le ges aan slag bepaald op:
2.3.1.1  Bouwen € 9.780,00
2.3.4.1.3.2 Bui tenplanse afwijking € 8.923,00

Totaal definitieve le ges aan slag € 18.703,00 
Voor het betalen van leges ontvangt u apart een factuur (…).”

2.4.  Op verzoek van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar in bij de uitspraak op bezwaar ge-
voegde bijlagen gegevens verstrekt omtrent de raming van baten en lasten die ten grondslag hebben ge-
legen aan de vast stel ling van de Legesverordening 2017. Het betreft een uittreksel van de gemeentebe-
groting 2017 met gegevens omtrent geraamde baten en lasten (bij zijn verweerschrift in eerste aanleg 
heeft de heffingsambtenaar een afschrift overgelegd van de volledige gemeentebegroting 2017) en een 
Kostenon der bou wing 2017 (‘Recapitulatie Kostendekkendheidson der zoek Cas tri cum 2017’). Het laatst-
genoemde gedingstuk be vat een overzicht van de geraamde opbrengsten en kosten per titel van de Le-
gesverordening 2017 (Algemene dienst ver le ning; Dienst ver le ning vallend on der fysieke leefomgeving / 
omgevingsvergunning; Dienst ver le ning vallend on der de Europese Dienstenrichtlijn) dat is uitgesplitst 
over verschillende rubrieken binnen deze titels.

Het overzicht is gespecificeerd voor verschillende kostenrubrieken (personeelslasten, overhead en 
overige kosten). In dit overzicht is vermeld dat de totale geraamde kosten € 3.124.500 bedragen en de 
totale geraamde opbrengsten € 1.684.300, hetgeen resulteert in een kostendekkingsper cen ta ge van 53,91.

3  Geschil in hoger beroep
Evenals bij de rechtbank is in hoger beroep in geschil of de le ges no ta terecht en tot het juiste bedrag is 
op ge legd.
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4  Be oor de ling van het geschil
De rechtbank heeft in haar uitspraak on der meer als volgt overwogen en beslist

“4. Anders dan eiser aanvoert, heeft hij aan de ontwerpvergunning niet het vertrouwen 
kunnen ontlenen dat hij geen leges voor de aanvraag verschuldigd zou zijn. Daarvoor is het 
volgende redengevend. Zoals verweerder terecht aanvoert was dat een concept voor de ver-
gunning, terwijl in de definitieve vergunning wel een bedrag aan leges is vermeld. Bevoegd 
tot het vaststellen van leges is bovendien niet het college van bur ge mees ter en wethouders 
maar de heffingsambtenaar. De tervisielegging voor inspraak over de ontwerpvergunning 
ziet, zoals verweerder verder terecht heeft aangevoerd, ook niet op een conceptbe sluit over 
leges. Daarbij komt dat eiser niet heeft gesteld en ook anderszins niet is gebleken dat er 
voorafgaand aan de tervisielegging sprake is ge weest van overleg tussen eiser en de gemeen-
te over het heffen van leges in dit specifieke geval en derhalve ook niet van afspraken of toe-
zeggingen dat geen leges zouden worden geheven. Bo vendien is in de ontwerpvergunning 
op de plaats waar de bouwkosten behoorden te worden ingevuld niet € 0,00 ingevuld, maar 
zijn daar kruisjes aangebracht. Zelfs als de vermelding in het ont werp be sluit van het colle-
ge al aan de heffingsambtenaar zou moeten worden toegerekend, rechtvaardigt dat on der 
de hier geschetste om stan dig he den nog niet dat in rechte te respecteren vertrouwen is ge-
wekt dat geen leges zouden worden geheven. Van een concrete en expliciete toezegging die 
in overleg tot stand was gekomen, was geen sprake. De vermelding in het ont werp be sluit 
wekt on der deze om stan dig he den dat vertrouwen ook niet. Dat de vermelding in de ont-
werpvergunning verwarring kan wekken, brengt, anders dan eiser nog aanvoert, niet mee 
dat sprake is van misleidend of onzorgvuldig handelen, dat aanleiding zou geven om van de 
dwingende regels over de le ges hef fing af te wijken.
5. Niet in geschil is voorts dat de activiteit waarvoor eiser in 2017 ter legalisatie een 
omgevingsvergunning heeft aan ge vraagd (het bouwen van de woning) in strijd was met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan. Voorts is niet in geschil dat de activiteit niet kon 
worden vergund met toepassing van een bin nen plan se afwijkingsmogelijkheid als bedoeld 
in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en on der a en on der ten 1e Wabo, noch met toepassing van 
de ‘kruimelgevallenregeling’ als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en on der a en on-
der ten 2e, Wabo, omdat het bestemmingsplan de gevraagde afwijking niet mogelijk maakt 
en geen sprake is van een kruimelgeval. Verweerder is er daarom terecht vanuit gegaan dat 
voor verlening van de vergunning een bui tenplanse afwijking van het bestemmingsplan is 
toe ge past als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en on der a en on der ten 3e, Wabo en 
2.3.4.1.3 van de Legestabel. Dat in de vergunning, zoals eiser aanvoert, on der de conclusie is 
vermeld dat de vergunning is verleend via een afwijking “van het bestemmingsplan ex ar-
tikel 2.12, eerste lid, sub a, on der 1 Wabo” maakt dat niet anders. Daar is, zoals verweerder 
aanvoert, kennelijk sprake van een verschrijving. Dat blijkt ook uit de vergunning waar het 
college van bur ge mees ter en wethouders in de tweede alinea on der “Overweging” over-
weegt dat de aanvraag niet aan (alle) regels voor toepassing van wij zi gingsbevoegdheden 
in het bestemmingsplan voldoet. Eiser heeft aan de vergunning daarom ook niet het ver-
trouwen kunnen ontlenen dat hij slechts het bedrag aan leges verschuldigd zou zijn dat in-
gevolge de Legestabel wordt geheven bij een bin nen plan se afwijking.
6. Verweerder heeft voorts terecht bij de berekening in aan mer king genomen dat ook 
leges verschuldigd zijn in verband met “Bouwactiviteiten” en bij de berekening als bouw-
kosten een bedrag van € 240.000,- in aan mer king genomen. Ander dan eiser aanvoert, is 
niet van belang wan neer hij deze bouwkosten heeft gemaakt. De (legalisatie)aanvraag had 
immers mede betrekking op de activiteit bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1 van de Le-
gestabel. Niet doorslaggevend is of na ver gun ning ver le ning wordt gebouwd, maar of ver-
gunning voor bouwen is aan ge vraagd. Vast staat dat daarvan sprake is. De hoogte van de le-
ges is zowel on der 2.3.1.1 (Bouwactiviteiten) en de daarbij horende subartikelen als bij een 
bui tenplanse afwijking ingevolge de artikelen 2.3.4.1.2.1 en 2..3.4.1.3.2 (mede) afhankelijk 
van de hoogte van de bouwkosten. Het gaat bij de vast stel ling van de hoogte van de bouw-
kosten om de prijs welke aan een derde in het eco no mische verkeer zou moeten worden be-
taald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarvoor de vergunning werd verleend. 
Zie in dit verband de door verweerder aangehaalde uitspraak van de Ho ge Raad van 6 okto-
ber 1982 (ECLI:NL:HR:1982:AW9449). De hoogte van de bouwkosten zijn voorts niet in ge-
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schil, zodat verweerder bij de berekening van de beide legesposten terecht als heffingsmaat-
staf een bouwsom van € 240.000,- heeft gehanteerd.
7. Het beroep is daarom ongegrond. Voor een pro ces kos ten ver oor de ling bestaat geen 
aanleiding.”

5  Be oor de ling van het geschil

Standpunt belanghebbende
5.1.1.  In hoger beroep heeft belanghebbende aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte heeft geoor-
deeld dat de vermelding van een bedrag van € 0,00 in de ter inzage gelegde conceptvergunning niet tot 
gevolg heeft dat geen leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag omge-
vingsvergunning. Indien op een conceptvergunning geen zienswijzen zijn ingediend, zoals met de on-
der ha vi ge conceptvergunning het geval is, dient de vergunning te worden verleend zoals deze in con-
cept ter inzage is gelegd. De gemeente had de vergunning daarom op geen enkel on der deel mogen 
aanpassen, dus ook niet op het on der deel leges, zo stelt belanghebbende.
5.1.2.  Daarnaast heeft belanghebbende gesteld dat de gemeente wel degelijk in gesprekken de indruk 
heeft gewekt dat er iets gedaan zou worden aan de leges, gelet op de om stan dig he den dat er in 2012 al 
leges waren betaald voor de in dat jaar in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning en het 
de schuld van de gemeente is ge weest dat in 2012 de verkeerde vergunning is verleend. Tijdens de pro-
cedure over de in 2012 verleende vergunning heeft belanghebbende er verschillende keren op aange-
drongen om de vergunningprocedure om te zetten in een procedure voor een vergunning als hobbyboer. 
Door daar niet op in te gaan, heeft de gemeente hem willens en wetens een tweede vergunning opge-
drongen en hem daarmee extra kosten bezorgd, aldus belanghebbende.
5.1.3.  Voorts heeft belanghebbende het standpunt ingenomen dat de nota dient te worden vermin-
derd met het bedrag aan leges van € 9.780 dat is geheven voor de activiteit ‘bouwen’, omdat in zoverre 
sprake is van het twee keer heffen ter zake van hetzelfde belastbare feit.

De bouw van de woning met schuur waarop de aanvraag omgevingsvergunning ziet, heeft namelijk 
al plaatsgevonden in 2013 en 2014; voor deze bouwactiviteiten zijn reeds leges geheven voor een be-
drag van € 12.023. Bo vendien zijn de tekeningen die bij de tweede aanvraag zijn ingediend, exact dezelf-
de als die van de in 2012 ingediende aanvraag. Daarnaast heeft belanghebbende nog steeds niet kunnen 
achterhalen, ondanks een verzoek tot verduidelijking tijdens de zitting bij de rechtbank, hoe het bedrag 
van € 9.780 is be re kend.
5.1.4.  Het oordeel van de rechtbank (in rechtsoverweging 5) dat de verwijzing in de conclusie van de 
vergunning naar “artikel 2.12, eerste lid, sub a, on der 1 van de Wabo” (de bepaling inzake bin nen plan se 
afwijking) kennelijk een verschrijving betreft, is volgens belanghebbende on be grij pe lijk. Een verschrij-
ving of tikfout kan slechts aan de orde zijn bij het vergeten of het omdraaien van een letter. Gemeenten 
mogen geen vergunningen afgeven die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn en zich dan vervolgens ver-
schuilen achter tikfouten, aldus nog steeds belanghebbende.
5.1.5.  Tot slot heeft belanghebbende gesteld nog steeds grote vraagtekens te hebben bij de aan de le-
gestabel ten grondslag gelegde kostenramingen. Weliswaar heeft de heffingsambtenaar hem een over-
zicht toegezonden van de voor het jaar 2017 geraamde baten en lasten ter zake, maar de on derliggende 
berekeningen en splitsingen van de hierin vermelde bedragen en posten ontbreken. Daardoor is het niet 
inzichtelijk en controleerbaar aan welke posten de le ges kos ten zijn toegerekend. Belanghebbende vraagt 
zich bij voor beeld af hoe het kan dat de gemeente Uit geest, die deel uitmaakt van hetzelfde gemeente-
lijke samenwerkingsverband BUCH als de gemeente Cas tri cum, in het jaar 2017 voor een be stem mings-
wij zi ging ongeveer € 3.500 aan leges heft, terwijl de gemeente Cas tri cum daar € 8.923 aan leges voor in 
rekening brengt.
5.1.6.  Belanghebbende concludeert tot ver nie ti ging van de uitspraak van de rechtbank en ver nie ti ging 
van de le ges no ta.

Standpunt heffingsambtenaar
5.2.1.  De heffingsambtenaar heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank een juiste beslissing 
heeft gegeven en dat de door belanghebbende daartegen aangevoerde grieven geen doel treffen. Met 
zijn standpunt over de ter in za ge leg ging van de conceptvergunning ten behoeve van inspraak (zie on der 
5.1.1) miskent belanghebbende dat daarmee geen conceptbe sluit over leges bekend is gemaakt; een der-
ge lij ke ter in za ge leg ging van een (concept)be sluit over leges is niet mogelijk. Van de door belanghebben-
de gestelde aanpassing van een eerder vastgesteld bedrag aan verschuldigde leges is dan ook geen spra-
ke, aldus de heffingsambtenaar, die voorts heeft betwist dat door of namens de heffingsambtenaar het 
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in rechte te honoreren vertrouwen is gewekt dat voor het in behandeling nemen van de in 2017 inge-
diende aanvraag omgevingsvergunning geen of minder leges zouden worden geheven dan de op grond 
van de Legesverordening 2017 verschuldigde leges.
5.2.2.  Van het twee keer heffen van leges ter zake van hetzelfde belastbare feit is volgens de heffings-
ambtenaar geen sprake. Zowel het in behandeling nemen van de in 2012 ingediende aanvraag omge-
vingsvergunning als het in 2017 in behandeling nemen van de in dat jaar ingediende aanvraag omge-
vingsvergunning vormt een afzon derlijk belastbaar feit waarvoor leges kunnen worden geheven. 
Overigens heeft de gemeente wel degelijk werkzaamheden verricht (en kosten gemaakt) met betrek-
king tot de op 25 februari 2017 ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Als de bouw- en construc-
tietekeningen al identiek zijn ge weest aan die van de aanvraag uit 2012, zal dit op zijn minst moeten zijn 
nagegaan door de behandelend ambtenaar. Bo vendien is de toepasselijke (bouw)regelgeving tussen 2012 
en 2017 ge wij zigd, zodat ook om die reden de werkzaamheden in verband met de be oor de ling van de 
tweede aanvraag niet identiek zijn ge weest. Er is dan ook geen aanleiding voor een vermindering of 
kwijtschelding van de in rekening gebrachte leges, aldus de heffingsambtenaar.
5.2.3.  De le ges no ta is vastgesteld met toepassing van de Legesverordening 2017 en is op grond van de 
daarbij be ho ren de Legestabel 2017 op het juiste bedrag be re kend. Het in rekening gebrachte bedrag voor 
(de legalisatie van) de bouwactiviteit (het bouwen van een woning) is op grond van artikel 2.3.1.1 en 
2.3.1.1.3 van de Legestabel 2017 als volgt op het juiste bedrag be re kend: € 2.180 + [(€ 240.000 -/- 50.000 
=) € 190.000 x 4% =] € 7.600 = € 9.780, zo stelt de heffingsambtenaar.
5.2.4.  Het in rekening gebrachte bedrag voor het in behandeling nemen van de gevraagde bui tenplanse 
afwijking is volgens de heffingsambtenaar even eens correct be re kend.

De vermelding van artikel 2.12, eerste lid, sub a, on der 1 (in plaats van artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
on der 3) van de Wabo berust op een verschrijving. Dat sprake is van een verschrijving, blijkt genoeg-
zaam uit de context van de vergunning als geheel, met name uit de tekst on der ‘Activiteit gebruik gron-
den en bouwwerken (bestemming)’ en on der ‘Overwegingen’.
5.2.5.  Ook het standpunt van belanghebbende dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt dat de zoge-
noemde opbrengstlimiet niet is overschreden, treft volgens de heffingsambtenaar geen doel. Met de bij 
de uitspraak op bezwaar hierover verstrekte gegevens is aan belanghebbende voldoende inzicht op dit 
punt verschaft; uit deze gegevens blijkt dat de geraamde baten de geraamde lasten ter zake niet over-
schrijden. De stellingen van belanghebbende op dit punt zijn onvoldoende concreet en de constatering 
van belanghebbende dat de legesverordeningen van de in het samenwerkingsverband ‘BUCH’ samen-
werkende gemeenten on derling verschillen, is volstrekt onvoldoende om redelijke twijfel over de ra-
mingen te doen ontstaan. De door belanghebbende gestelde tariefverschillen kunnen voortvloeien uit 
verschillen in de mate van kruissubsidiëring van diensten die een gemeente hanteert, of uit een verschil 
in de mate van kostendekkendheid van de legesverordening als geheel, aldus nog steeds de heffings-
ambtenaar.
5.2.6.  De heffingsambtenaar concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de rechtbank.

Oordeel Hof
5.3.1.  Het Hof on derschrijft het oordeel van de rechtbank in haar overwegingen 4 tot en met 7 en de 
gronden waarop het berust en maakt deze tot de zijne. Naar aanleiding van hetgeen belanghebbende in 
hoger beroep heeft aangevoerd, voegt het Hof daar nog het volgende aan toe.
5.3.2.  Het voor inspraak ter inzage leggen van een conceptvergunning door het college van b&w houdt 
geen bekendmaking in door het daartoe be voeg de be stuurs or gaan (de heffingsambtenaar) van een (con-
cept)be sluit over leges, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen. Reeds om die reden faalt het betoog 
van belanghebbende dat nu geen zienswijzen zijn ingediend op de conceptvergunning het de heffings-
ambtenaar niet meer zou zijn toegestaan om ter zake van het in behandeling nemen van de op 25 febru-
ari 2017 ingediende aanvraag omgevingsvergunning een bedrag aan leges in rekening te brengen. Voor 
het overige sluit het Hof zich aan bij hetgeen de rechtbank hierover in overweging 4 van haar uitspraak 
heeft geoordeeld. Ook in hoger beroep heeft belanghebbende geen feiten of om stan dig he den aanneme-
lijk gemaakt waaruit volgt dat door of namens de heffingsambtenaar het in rechte te honoreren vertrou-
wen is gewekt dat voor het in behandeling nemen van de in februari 2017 ingediende aanvraag omge-
vingsvergunning geen of minder leges zijn verschuldigd.
5.3.3.  Voor zover belanghebbende met zijn on der 5.1.2 weergegeven betoog heeft willen stellen dat 
de gemeente tijdens de procedure over de in 2012 ingediende aanvraag omgevingsvergunning on recht-
ma tig jegens hem heeft gehandeld, dient hij zich daarvoor tot de civiele rechter te wenden; een der ge-
lij ke grief kan in de on der ha vi ge (belasting)procedure over de juistheid van de on der 1.1 vermelde le-
ges no ta niet aan de orde worden gesteld.
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5.3.4.  Het belastbare feit waarvoor de on der 1.1 vermelde le ges no ta is op ge legd wordt gevormd door 
het in behandeling nemen van de op 25 februari 2017 ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Dat 
is niet hetzelfde belastbare feit als het in 2012 in behandeling nemen van de in dat jaar ingediende aan-
vraag omgevingsvergunning, zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen. De om stan dig heid dat 
het tarief van de verschuldigde leges mede wordt bepaald op grond van de bouwkosten van de in 2013 
en 2014 gebouwde woning met schuur maakt dit niet anders; de heffingsambtenaar heeft de in 2017 in-
gediende aanvraag omgevingsvergunning tot legalisatie van de reeds gebouwde woning terecht aange-
merkt als aan aanvraag voor de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1, aanhef en on der a, van de 
Wabo, zodat terecht het tarief van artikel 2.3.1 juncto artikel 2.3.1.1.3 van de Legestabel 2017 is toe ge-
past.
5.3.5.  Volgens vaste jurisprudentie van de Ho ge Raad (zie on der meer HR 14 augustus 2009, 
ECLI:NL:HR:2009:BI1943, BNB 2009/276 (Red.: Be las ting blad 2009, p. 1214, m.nt. P. de Bruin)) is geen 
rechtstreeks verband vereist tussen de hoogte van de geheven leges en de omvang van de door de ge-
meente verstrekte diensten dan wel de door de gemeente gemaakte kosten. Overigens acht het Hof aan-
nemelijk dat in verband met de in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning 2017 werk-
zaamheden zijn verricht, zoals aangegeven door de heffingsambtenaar. De hiervoor verschuldigde leges 
zijn met toepassing van de Legesverordening 2017 en de daarbij be ho ren de Legestabel 2017 op het juis-
te bedrag vastgesteld (zie de on der 5.2.3 opgenomen berekening). Het Hof ziet derhalve geen aanleiding 
voor de door belanghebbende gevraagde vermindering of matiging van de in verband met de activiteit 
(legalisatie van) ‘bouwen’ in rekening gebrachte leges.
5.3.6.  De voor de aan ge vraagde afwijking van het bestemmingsplan in rekening gebrachte leges zijn 
op grond van artikel 2.3.4.1.3.2 van de Legestabel 2017 (tarief bij een bouwsom van € 50.000 of meer) 
even eens correct be re kend op € 8.923, naar het tarief voor een zogenoemde bui tenplanse afwijking. De 
(ter legalisatie) gevraagde omgevingsvergunning kon immers niet worden verleend met toepassing van 
een zogenoemde bin nen plan se afwijkingsmogelijkheid, zoals de rechtbank in overweging 5 terecht heeft 
geoordeeld. Evenals de rechtbank beschouwt het Hof de vermelding – in de conclusie van de vergun-
ning – van artikel 2.12, eerste lid, sub a, on der 1 van de Wabo (de bepaling inzake bin nen plan se afwij-
king) in plaats van artikel 2.12, eerste lid, sub a, on der 3 van de Wabo (de bepaling inzake de bui tenplanse 
afwijking) als een verschrijving; dit blijkt duidelijk genoeg uit de context van deze verschrijving, te we-
ten de in de vergunning on der de kopjes ‘Activiteit gebruik gronden en bouwwerken’, ‘Overwegingen’ 
en ‘Verschuldigde leges’, opgenomen tekstpas sa ges, zoals vermeld on der 2.3; on der het kopje ‘Verschul-
digde leges’ wordt bij voor beeld expliciet vermeld dat de leges naar het tarief van de rubriek ‘Bui tenplanse 
afwijking’ in rekening zullen worden gebracht. Reeds op deze gronden heeft belanghebbende aan de 
verschrijving on der het kopje ‘Conclusie’ niet het in rechte te honoreren vertrouwen kunnen ontlenen 
dat het tarief van de Legestabel 2017 voor een bin nen plan se afwijking zou worden toe ge past.
5.3.7.  De heffingsambtenaar heeft bij zijn uitspraak op bezwaar gegevens verstrekt omtrent de baten- 
en lastenraming die ten grondslag heeft gelegen aan het vaststellen van de Legesverordening 2017, zo-
als vermeld on der 2.4. Naar het oordeel van het Hof heeft de heffingsambtenaar daarmee voldoende in-
zicht verschaft in de raming van de baten en lasten ter zake; uit de overgelegde gegevens volgt dat de 
geraamde baten de geraamde lasten niet overstijgen. Het heeft volgens vaste jurisprudentie (zie on der 
meer de arresten HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1968, BNB 2009/159 (Red.: Be las ting blad 2009, 
p. 728, m.nt. P. de Bruin), en HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014: 780, BNB 2014/149 (Red.: Be las ting blad 
2014/194, m.nt. P. de Bruin)) op de weg van belanghebbende gelegen om vervolgens voldoende gemoti-
veerd te stellen waarom ter zake van een of meer posten uit deze raming redelijke twijfel bestaat of spra-
ke is van een ‘last ter zake’. Met hetgeen belanghebbende in beroep en hoger beroep heeft aangevoerd, 
heeft belanghebbende niet aan deze stelplicht voldaan.

Het voldoet daarvoor niet om in algemene zin te stellen dat onduidelijk welke kosten de gemeente 
toerekent omdat on derliggende berekeningen en uitsplitsingen ontbreken of om te wijzen op tariefver-
schillen in legesverordeningen van bij hetzelfde samenwerkingsverband aangesloten gemeenten (waar-
voor de heffingsambtenaar overigens een verklaring heeft gegeven, zoals weergegeven on der 5.2.5). Ook 
deze grief van belanghebbende treft derhalve geen doel.

Slotsom
5.4.  De slotsom van het hiervoor overwogene is dat het hoger beroep van belanghebbende geen doel 
treft. De uitspraak van de rechtbank dient te worden bevestigd, met aanvulling van gronden, zoals hier-
voor weergegeven.



Afl. 2 - 2022 135Belastingblad

Be las ting blad 2022/34LEGES

6  Kosten
Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de kosten op de voet van artikel 8:75 van 
de Algemene wet be stuurs recht in verbinding met artikel 8:108 van die wet.

7  Beslissing
Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

 Noot 

1. Procedures als deze zijn als het ware uit het leven gegrepen. Een in de stukken als “hobbyboer” 
aangeduide belanghebbende bouwt een agrarische woning met schuur die waarschijnlijk met een rela-
tief kleine afwijking (kruimelgevallenregeling) van het bestemmingsplan zou zijn toegestaan als belang-
hebbende een (volwaardig) agrarisch be drijf zou hebben geëxploiteerd. Nu daarvan geen sprake is wordt 
de oorspronkelijke vergunning na aan wen ding van rechts mid delen alsnog geweigerd. Nu heeft belang-
hebbende een serieus probleem. Er is al gebouwd. Om de bouw alsnog te legaliseren vraagt hij een nieu-
we vergunning aan. Uiteindelijk krijgt hij wel een vergunning, maar de schuur moet lager en er is spra-
ke van een serieuze afwijking van het bestemmingsplan. Dat betekent dat belanghebbende meer moet 
betalen dan hij voor de oorspronkelijke vergunning kwijt was terwijl hij minder mag en kosten moet 
maken om een en ander aan te passen.

Uiteraard vindt belanghebbende dit vervelend. Hij tekent dan ook bezwaar en beroep aan.
2. Mij valt op dat par tij en hebben afgezien van een zitting bij het hof. Zij vonden blijkbaar dat ter 
zitting van de rechtbank al genoeg was gezegd en dat het hof op basis van de stukken ook tot een afge-
wogen oordeel kon komen. Dat laatste betwijfel ik op zich niet, maar ik vraag mij toch af of een zitting 
niet altijd zinvol is. Mijn ervaring is dat er tijdens zittingen vrijwel altijd nieuwe of betere inzichten ont-
staan door het gesprek dat wordt gevoerd en door de be ant woor ding van vragen en nadere vragen die 
tijdens het gesprek opkomen. Door af te zien van een zitting laten par tij en de kans onbenut om hun 
standpunt nog eens goed over het voetlicht te brengen en de rechters persoonlijk antwoord te geven op 
vragen. Ik vind dat letterlijk een gemiste kans.
3. Een op zich, in de context van de fei te lij ke gang van zaken, enigszins begrijpelijk argument van 
belanghebbende is dat het vertrouwensbeginsel is geschonden doordat in de ontwerpvergunning een 
le ges be drag van nihil wordt vermeld. Dat bedrag vloeit bij nader inzien voort uit het feit dat de bouw-
kosten nog niet vermeld waren in de ontwerpvergunning. En zon der bouwkosten kan het le ges be drag 
niet worden be re kend. Maar toch stond dat bedrag van nihil er wel. Ik snap dat belanghebbende daar op 
wijst, zeker nu het le ges be drag voor de nieuwe vergunning aanzienlijk hoger is uitgevallen dan voor de 
oorspronkelijke. Bo vendien had belanghebbende de indruk dat de gemeente hem enigszins tegemoet 
wilde komen. Niet te min kan het vertrouwensbeginsel niet geschonden zijn zoals rechtbank en hof te-
recht hebben geoordeeld. B&W maakt met het ter inzage leggen van een ontwerpvergunning geen 
ontwerp-le ges aan slag bekend, al was het slechts omdat B&W daartoe niet bevoegd is. Bo vendien is dui-
delijk dat zon der een bedrag aan bouwkosten geen le ges be drag kan worden be re kend. B&W kan al met 
al geen in rechte te honoreren vertrouwen hebben gewekt.
4. Ook belanghebbendes argument dat sprake is van tweemaal heffen voor hetzelfde belastbare 
feit is vanuit zijn gezichtspunt niet helemaal onlogisch. Belanghebbende heeft al een keer betaald voor 
de eerste vergunning. Het gaat om de bouw van hetzelfde agrarische woonhuis met schuur. De voor de 
naderhand alsnog geweigerde vergunning betaalde leges heeft hij slechts gedeeltelijk teruggekregen. 
Toch gaat ook deze vlieger niet op. Het belastbare feit is niet het bouwen, maar het in behandeling ne-
men van de ver gun ning aan vraag. En feit is dat belanghebbende na het alsnog weigeren van de oorspron-
kelijke vergunning een nieuwe aanvraag heeft ingediend die ook is behandeld. Er is dus ju ri disch gezien 
geen sprake van dubbele heffing voor hetzelfde belastbare feit. Maar in belanghebbendes portemonnee 
doet het wel pijn. Al met al heeft de vergunning veel meer gekost dan wan neer alles met een goed was 
aangepakt! In een dergelijk geval kan de ju ri dische werkelijkheid ver verwijderd zijn van de menselij-
ke beleving.
5. Het verzoek van belanghebbende om vermindering of matiging van het le ges be drag staat in 
mijn perceptie geheel in het teken van het voorgaande. Belanghebbende heeft het idee dat het niet he-
lemaal aan hem ligt hoe een en ander is gegaan. Maar hij is wel het haasje als het op betalen aankomt. 
Voor de eerste vergunning betaalde hij € 12.023 waarvan hij € 4372 terugkreeg. Per saldo was hij dus 
€ 7651 armer voor een vergunning die geen stand hield. Voor de tweede vergunning moest hij vervol-
gens nog eens € 18.354 aftikken. In totaal is hij derhalve € 26.354 kwijt aan leges. Zijn verzoek om ma-
tiging van het le ges be drag voor de tweede vergunning maakte in deze procedure ju ri disch geen kans. 
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Het gaat om belastingheffing. En dan geldt in principe: lex dura sed lex! De hoogte van het le ges be drag 
vloeit rechtstreeks voort uit de verordening. De verordening is goed toe ge past, zoals het hof terecht over-
weegt. En dus klopt het allemaal wel! Dat kan wel, zal belanghebbende denken, maar het voelt niet goed! 
En dan denk ik op mijn beurt: zou dit niet een gevalletje zijn ge weest voor toepassing van de hardheids-
clausule? Art. 63 AWR is in art. 236 Gemeentewet niet uitgesloten van toepassing bij gemeentelijke hef-
fingen. B&W (welk orgaan ingevolge art. 231 lid 2 on der deel a Gemeentewet de be voegd heid uitoefent 
die bij rijksbelastingen aan de Minister van Financiën toekomt) had in dit geval wellicht een matiging 
kunnen vaststellen. Bij voor beeld door alsnog een groter deel van het voor de oorspronkelijke vergun-
ning betaalde le ges be drag terug te geven. Zoiets had misschien tijdens een zitting bij het hof “en mar-
ge” besproken kunnen worden. Maar ja, par tij en hadden afgezien van een zitting.
6. Dat belanghebbende onvoldoende heeft aangevoerd om een overschrijding van de opbrengstli-
miet aannemelijk te maken, is evident. Ik weet ook niet of belanghebbende dit daad wer ke lijk voor ogen 
had. Hij vond, zoals ik het aan de hand van de stukken ervaar, gewoon dat het niet eerlijk was dat hij 
voor de tweede vergunning het volle pond moest betalen, terwijl hij ook al voor de eerste vergunning 
een niet onaanzienlijk bedrag kwijt was. Dat gevoel zal na deze procedure niet minder zijn geworden.

J.A. Monsma


