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 Leges 

Be las ting blad 2022/244

HOF DEN HAAG
28 april 2022, nr. BK-21/00232
(Mrs. G.J. van Leij enhorst, P.J.J. Vonk, T.A. de Hek)
m.nt. J.A. Monsma

ECLI:NL:GHDHA:2022:737

Opbrengstlimiet is niet overschreden, ondanks dat de in 2019 ontvangen legesopbrengsten 
substantieel hoger waren dan voor dat jaar was geraamd. De van belanghebbende gevorderde 
leges zijn niet onevenredig hoog. Twee de legesvordering voor hetzelfde belastbare feit moet 
worden vernietigd.

Uitspraak

in het geding tussen:
[X] te [Z], belanghebbende,
en
de heffingsambtenaar van de Werkorganisatie Dui venvoorde, de Heffingsambtenaar,
op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag (de Recht-

bank) van 5 maart 2021, nummer SGR 20/856.

Procesverloop
1.1.  Bij schriftelijke kennisgeving met dag te ke ning 4 no vem ber 2019 heeft de Heffingsambtenaar 
van belanghebbende leges gevorderd tot een bedrag van € 2.252,17 (het eerste gevorderde bedrag). Het 
feit waarvoor de leges zijn gevorderd is in de kennisgeving omschreven als “Leges Z19/033833 [adres] 
Betreft omgevingsvergunning voor [adres] ”.
1.2.  Bij schriftelijke kennisgeving met dag te ke ning 2 maart 2020 heeft de Heffingsambtenaar van 
belanghebbende leges gevorderd tot een bedrag van € 432,48 (het tweede gevorderde bedrag). De om-
schrij ving van het feit waarvoor de leges zijn gevorderd is identiek aan om schrij ving in de schriftelijke 
kennisgeving van het eerste gevorderde bedrag
1.3.  Belanghebbende heeft bij brief van 15 no vem ber 2019, ontvangen door de Heffingsambtenaar 
op 18 no vem ber 2020, bezwaar gemaakt tegen eerste gevorderde bedrag.
1.4.  Belanghebbende heeft bij op 2 maart 2020 langs elektronische weg bij de Rechtbank ingedien-
de brief (mede) bezwaar gemaakt tegen het tweede gevorderde bedrag.
1.5.  De Heffingsambtenaar heeft bij uitspraak op bezwaar, gedagtekend 20 december 2019, het be-
zwaar tegen het eerste gevorderde bedrag ongegrond verklaard (de uitspraak op bezwaar).
1.6.  De Heffingsambtenaar heeft nog niet beslist op het bezwaar tegen het tweede gevorderde be-
drag.
1.7.  Belanghebbende heeft op 29 ja nu a ri 2020 langs elektronische weg beroep ingesteld tegen de 
uitspraak op bezwaar. Van belanghebbende is hiervoor een griffierecht van € 48 geheven.
1.8.  De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.
1.9.  Belanghebbende heeft op 20 april 2012 langs elektronische weg hoger beroep ingesteld tegen 
de uitspraak van de Rechtbank. Van belanghebbende is hiervoor een griffierecht van € 134 geheven.

(…)

Feiten
2.1.  Belanghebbende heeft op 15 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend 
voor het re a li se ren van een dak op bouw op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak van 
de woning op het adres [adres], [postcode] in [woonplaats] met de volgende activiteiten:
• Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, on der a, Wabo) voor het re a li se ren van een 

dak op bouw op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak van de woning op het 
adres [adres] in [woonplaats];
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• Han delen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, lid 1, on der c, Wabo), voor het re-
a li se ren van een dak op bouw op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak van de 
woning op het adres [adres] in [woonplaats], in strijd met het bestemmingsplan [naam].

2.2.  Bij be sluit van 28 oktober 2019 heeft het college van bur ge mees ter en wethouders van Voor-
scho ten (het College) de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd. Belanghebbende heeft tegen dit 
be sluit bezwaar gemaakt. Dit bezwaar heeft ertoe geleid dat het College het be sluit van 28 oktober 2019 
heeft ingetrokken. Bij be sluit van 21 februari 2020 heeft het College de gevraagde omgevingsvergunning 
alsnog verleend.
2.3.  De door de Heffingsambtenaar in de uitspraak op bezwaar gegeven specificatie van het eerste 
gevorderde bedrag is hieron der samengevat.

Voor de activiteit bouwen van een bouwwerk

Om schrij ving bedrag wettelijke bepaling
bouwkosten > € 10.000 en < € 50.000 € 787,40 Ta rie ven ta bel 2.3.1.3
vermeerderd met 7,25% van de bouwkosten (€ 13.000) € 942,50 Ta rie ven ta bel 2.3.3.2
minus 25% omdat de gevraagde vergunning niet is verleend -/- € 432,48 Ta rie ven ta bel 2.5.3.1
Verschuldigd € 1.297,42
Voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (afwijking bestemmingsplan)
Om schrij ving bedrag wettelijke bepaling
handelen i.s.m. regels ruimtelijke ordening € 954,75 Ta rie ven ta bel 2.5.3.1
Verschuldigd € 954,75
Totaal verschuldigd € 2.252,17

2.4.  De Heffingsambtenaar heeft in een ongedateerde brief aan belanghebbende de on der staan de 
specificatie van het tweede gevorderde bedrag gegeven:

Activiteit O.b.v. Legesverordening Bedrag

Bouwactiviteiten bouwkosten (al in rekening gebracht) art. 2.3.1. € 1.729,90
Bui tenplanse kleine afwijking met bouwactiviteit (al in 
rekening gebracht)

art. 2.3.3.2 € 954,75

Teruggaaf Bouwactiviteiten (al in rekening gebracht) art. 2.5.1/2.5.2/2.5.3/ 
2.5.6

-/- € 432,48

“teruggaaf weigering”alnog in rekening gebracht ivm 
vergunning

art. SBA € 432,48

verrekening reeds in rekening gebrachte leges art. SBA -/- € 2.252,17
Totaal € 432,48

2.5.  In de op 8 no vem ber 2018 door de Raad van de gemeente Voor scho ten vastgestelde Program-
mabegroting 2019-2022 is een berekening van de kostendekkendheid van de leges vallend on der fysie-
ke leefomgeving (omgevingsvergunning) voor het jaar 2019 (Tabel 36) opgenomen. Deze tabel luidt:

kosten baten kostendekking

Omgevingsvergunning 679.000 575.000 85%

2.6. § 2.2.1
van het Rapport on der zoek leges omgevingsvergunning Voor scho ten van de Werkorganisatie Dui-
venvoorde luidt:

“2.2.1.  Wijze van kostentoerekening
De kosten voor de omgevingsvergunningen bestaan(..) uit directe en indirecte kosten. De di-
recte kosten zijn kosten die direct aan het taakveld/product kunnen worden toegerekend. 
Dit zijn de direct aan het taakveld/product toe te rekenen personeelskosten en overige kos-
ten die een direct verband hebben met het taakveld/product. Deze kosten worden in de pro-
grammabegroting direct aan het programma en taakveld toegerekend. De directe perso-
neelskosten worden doorbelast vanuit de Werkorganisatie Dui venvoorde op basis van een 
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urenbegroting. Hierin is per gemeente geraamd hoeveel uren er aan specifieke taakvelden/
producten worden besteed.
De indirecte over head kos ten zoals huisvesting, ICT, be drijfs voe ring etc worden in de begro-
ting niet aan de programma's en taakvelden toegerekend. Deze worden in hun totaliteit apart 
in de begroting verantwoord. Deze over head kos ten bestaan voor 90% aan kosten welke wor-
den doorbe re kend vanuit de WODV. De over head kos ten worden niet toegerekend aan de af-
zon der lij ke taakvelden, maar wel doorbe re kend in de le ges ta rie ven. De kosten zoals deze 
zijn opgenomen in de paragraaf lokale heffingen zijn inclusief over head kos ten.”

2.7.  Als bijlage bij de uitspraak op bezwaar heeft de heffingsambtenaar de volgende “uitwerking van 
de mate van kostendekkendheid van leges met betrekking tot omgevingsvergunningen voor 2019” ge-
voegd:

Dienst ver le ning vallend on der fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

om schrij ving om schrij ving lasten/baten Begroting 2019
On der steu ning welstandscommissie pre sentiegelden lasten 3.421
On der steu ning welstandscommissie Lidmaatschap/con-

tributie/bij dra ge
lasten 821

On der steu ning welstandscommissie Overige leveringen 
en diensten

lasten 7.178

Bouw/omgevingsvergunningen (lasten) Controlekosten lasten 26.102
Bouw/omgevingsvergunningen (lasten) Overige leveringen 

en diensten
lasten 10.850

Bouwvergunningen (baten) Overige leges baten 574.926
Uren RO (aantal) 503
Uren PU (aantal) 5.848
Uren (bedrag) 357.130
Overhead (bedrag) 273.379 lasten 678.881

baten 574.926
kostendekking 84,69%

Kosten/uren FTE Productieve uren Uurtarief incl. 
overhead

Kosten incl. 
overhead

Me de wer kers Publiekszaken 4,33 5.848 97,43 569.758
Me de wer kers Ruimtelijke Ordening 0,45 603 100,75 60.751
Totalen uren/bedragen 6.451 630.509

2.8.  De jaarrekening van de gemeente Voor scho ten voor het jaar 2019 be vat de hierna opgenomen 
tabellen 39, 40 en 41.

Tabel 39

Kostendekkendheid Titel 1:
Leges Algemene dienst ver le ning

raming realisatie

Kosten taakvelden 477.000 473.000
Toe te rekenen overhead 215.000 210.000
Totale kosten 692.000 683.000
Totale opbrengsten 439.000 427.000
Kostendekkendheid 63% 63%
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Tabel 40

Kostendekkendheid Titel 2:
Leges Omgevingsvergunning

raming realisatie

Kosten taakvelden 406.000 379.000
Toe te rekenen overhead 273.000 266.000
Totale kosten 679.000 645.000
Totale opbrengsten 575.000 1.591.000
Kostendekkendheid 85% 247%

Tabel 41

Kostendekkendheid Titel 3:
Leges  Europese Dienstenrichtlijn

raming realisatie

Kosten taakvelden 15.000 16.000
Toe te rekenen overhead 11.000 11.000
Totale kosten 26.000 27.000
Totale opbrengsten 5.000 5.000
Kostendekkendheid 19 % 18 %

2.9.  In het Jaarverslag 2019 van de gemeente Voor scho ten wordt op bladzijde 22 on der meer het vol-
gende opgemerkt:

“Instellen egalisatiereserve omgevingsvergunningen (ad. € 945.600) 
Als gevolg van een aantal incidentele grote projecten is in 2019 ruim meer ontvangen dan 
begroot. De opbrengst van omgevingsvergunningen is lastig te ramen, omdat het moment 
van aanvragen lastig is in te schatten met uitschieters als gevolg van grote bouwprojecten. 
De volledige baat valt in enig jaar, maar de toerekening van meerkosten kan over meerdere 
jaren verspreid zijn.
Om stabiliteit van tarieven en opbrengsten te borgen stellen wij voor een egalisatiereserve 
Omgevingsvergunningen in te stellen om begrotingseffecten op te kunnen vangen. Wij stel-
len voor de meeropbrengst van € 945.600 op basis van de uiteindelijke kostendekkendheid 
te doteren aan de in te stellen egalisatiereserve Omgevingsvergunningen. Op de gevolgen 
van de omgevingswet op de legesinkomsten komen wij apart nog terug.
Leges worden geheven voor het door de gemeente verlenen van diensten zoals opgenomen 
in de Ta rie ven ta bel be ho ren de bij de Legesverordening. Deze Ta rie ven ta bel bestaat uit drie 
titels: Algemene dienst ver le ning, Dienst ver le ning vallend on der de fysieke leefomgeving 
(omgevingsvergunningen) en Dienst ver le ning vallend on der de  Europese dienstenrichtlijn 
(specifiek voor on der ne mers).
Binnen de drie titels zijn de leges on der ver deeld in hoofdstukken waarbinnen de samen-
hangende tarieven zijn geclusterd. De uiteindelijke kostendekkendheid komt over 2019 voor 
de drie titels uit op respectievelijk 63%, 247% en 18%.”

2.10.  In de on der 1.11 genoemde brief van 17 no vem ber 2021 heeft het Hof de Heffingsambtenaar de 
volgende vragen gesteld:

“Zijn er in 2019 aanvragen van een omgevingsvergunning voor grote projecten in behande-
ling genomen?
- Zo ja, voor welke grote projecten?
- Welke bedragen aan leges zijn voor het in behandeling nemen van deze aanvragen 

geheven?
On der “grote projecten” verstaat het Hof projecten waarvan de bouwsom € 2.500.000 of 
meer bedraagt”
In een voetnoot bij deze vragen merkt het Hof op:
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“In diverse door par tij en overgelegde stukken worden projecten met een bouwsom vanaf 
€ 2.500.000 als “grote projecten” aangeduid. Belanghebbende noch de Heffingsambtenaar 
heeft een andere on dergrens van de bouwsom van een groot project genoemd. Het Hof sluit 
zich hier omwille van de eenvoud bij aan”

2.11.  De door de Heffingsambtenaar in antwoord op de brief van het Hof van 17 no vem ber 2021 ver-
strekte inlichtingen houden het volgende in:

“1. In het jaar 2019 is één aanvraag voor grote projecten in behandeling genomen;
2. Het betreft het project [project 1], het bouwen van een appartementen complex met 
14 appartementen. Deze aanvraag is ontvangen op 28 maart 2019 en de bouwsom bedraagt 
(na bezwaar) € 4.934.210;
3. Het totaalbedrag aan leges is € 205.471,74, dit bedrag bestaat uit bouwactiviteiten 
(€ 205.016,59) en bin nen plan se afwijking (€ 455,15).”

2.12.  In haar reactie op de door de Heffingsambtenaar aan het Hof verstrekte inlichtingen merkt be-
langhebbende on der meer op:

“(…) [In] het (…) rapport ‘Rapport on der zoek leges omgevingsvergunningen Voor scho ten’ 
[dat] is opgemaakt door de Werkorganisatie Dui venvoorde (het samenwerkingsverband tus-
sen de gemeente Voor scho ten en Was se naar (…)) is [op pagina 17] het volgende aangege-
ven:
In 2019 zijn er echter inmiddels drie ver gun ning aan vra gen ingediend voor projecten met 
een bouwsom van € 7.000.000 en meer ([project 2], [project 1] en [project 3]). Als gevolg 
hiervan wordt voor 2019 een meeropbrengst aan leges van € 900.000 verwacht.
(…)
In ja nu a ri 2017 was bij de gemeente Voor scho ten het bouwplan [project 2] al bekend (…):
(…)
In de programmabegroting 2018-2021 gepubliceerd op 5 oktober 2017 staan de drie grote 
projecten benoemd (..):
Pagina 110: ‘De bestemmingsplanprocedures of vergunningprocedures voor nog lopende ont-
wikkelingen worden in 2018 afgerond. Concrete voorbeelden zijn de […], [project 3], […] en 
[…]. Voor het project [project 3] is de bestemmingsplanprocedure gestart in 2017 en zal wor-
den vastgesteld in 2018. Er is ingestemd niet de coördinatieregeling, dus bij vast stel ling van het 
bestemmingsplan is direct ook de vergunning verleend en kan gestart worden met de bouw’
Pagina 111: De ontwikkellocatie [project 2] is, na een uitgebreid aanbestedingsprocedure, 
gegund aan een ontwikkelaar. De vergunningprocedure zal in 2018 gaan lopen.”

2.13.  In het nadere stuk dat de Heffingsambtenaar heeft ingediend naar aanleiding van de on der 2.12 
aangehaalde reactie van belanghebbende, merkt hij on der meer op:

“In het [Rapport on der zoek leges omgevingsvergunningen Voor scho ten] op pagina 17 is ver-
meld dat in 2019 drie ver gun ning aan vra gen ingediend zijn voor projecten die eiser noemt. 
De verwachte meeropbrengst leges voor 2019 is naar verwachting € 900.000. Voor het laatst 
was er in 2015 een meeropbrengst en de jaren 2016 t/m 2018 jaarlijkse tekorten, kostendek-
kendheid respectievelijk 78%, 43% en 69%. Bij uitblijven van grote projecten zal dit in 2020-
2022 even eens het geval zijn. Hierdoor is het verstandig een egalisatiereserve te vormen 
waarmee tekorten in andere jaren gedekt kunnen worden.
Het is echter niet zo dat in 2019 voor de genoemde drie projecten een ver gun ning aan vraag is 
ingediend zoals is gesteld. Er is slechts één aanvraag ingediend voor een project in 2019 dat is 
aangegeven in de brief van 30 no vem ber 2021,1 met bijbe ho ren de bouwsom en le ges be drag.
Hierbij verwijs ik even eens naar pagina 4 van het ingediende verweerschrift hoger beroep 
waarin [is] aangegeven dat project [project 2] (Z/18/027489) én [project 3] (Z/18/018901) 
niet zijn ingediend in het jaar 2019 maar [in] 2018 zoals ook blijkt uit het registratienum-
mer. De vergunning is echter afgegeven in 2019 en is de opbrengst 2019 opgenomen in de 
jaarrekening 2019.

1 De brief van 30 no vem ber 2021 is aangehaald on der 2.11.
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(…)
Zoals in verweerschrift hoger beroep [is] aangegeven zijn twee grote opbrengsten [uit 2018] 
in de jaarrekening 2019 verantwoord (…) Het betreft een totaalbedrag van € 916.602,80. 
Hiermee rekening houdend is [de] opbrengst, titel 1 tot en met 3,2 € 1.106.397 in plaats van 
€ 2.023.000.
Dit afgezet tegen de totale kosten van € 1.354.000 zou dit een kostendekkendheid zijn van 
81,7%.
Indien enkel titel 23 als uit gangs punt wordt genomen bedraagt de opbrengst vergunningen 
(…)
€ 674.398 (€ 1.591.000 minus € 916.602,80). De kosten bedragen € 645.000 (raming begro-
ting was € 679.000) en dit geeft een kostendekkendheid van l04,5% en niet de meer dan 10% 
overschrijding zoals eiser aangeeft.”

2.14.  Op de nadere zitting van 1 februari 2022 heeft het Hof de Heffingsambtenaar gevraagd of er in 
2019 aanvragen van een omgevingsvergunning zijn ingediend voor relatief grote projecten met een aan-
neem som van minder dan € 2.500.000. Daarop heeft de Heffingsambtenaar geantwoord:

“In 2019 is een ver gun ning aan vraag ingediend voor het project [project 2] fase 2, met een 
aan neem som van iets minder dan € 2.500.000. De daarvoor verschuldigde leges bedroegen 
€ 111.922”

Geschil in hoger beroep en con clu sies van par tij en
3.1.  In hoger beroep is in geschil:
1. of de tarieven in de Verordening op de heffing en invordering van leges Voor scho ten 2019 (de 

Legesverordening) en de daarbij be ho ren de ta rie ven ta bel (de Ta rie ven ta bel) zo da nig zijn vast-
gesteld dat de geraamde baten van de leges uitgaan boven de geraamde lasten ter zake;

2. of de voor het in behandeling nemen van de door belanghebbende ingediende aanvraag van een 
omgevingsvergunning geheven leges onevenredig hoog zijn in vergelijking met het genot van 
de door of vanwege de gemeente verleende diensten ter zake waarvan de leges mogen worden 
geheven;

3. of de Rechtbank ten onrechte voorbij is gegaan aan het nadere stuk van 2 maart 2020 waarin 
belanghebbende het tweede gevorderde bedrag aan de orde heeft gesteld.

3.2.  Belanghebbende beantwoordt de in geschil zijnde vragen bevestigend, de Heffingsambtenaar 
daarentegen ontkennend.
3.3.  Belanghebbende concludeert tot ver nie ti ging van de uitspraak van de Rechtbank, ver nie ti ging 
van de uitspraak op bezwaar en vermindering van de van haar gevorderde bedragen tot nihil.
3.4.  De Heffingsambtenaar concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.

Uitspraak van de Rechtbank
4. De Rechtbank heeft, voor zover in hoger beroep van belang, geoordeeld, waarbij belanghebben-
de is aangeduid als eiseres en de Heffingsambtenaar als verweerder:

“Onevenredigheid leges 
6. De rechtbank stelt voorop dat, anders dan eiseres stelt, geen rechtstreeks verband 
is vereist tussen de hoogte van de geheven leges enerzijds en de omvang van de door de ge-
meente verstrekte diensten dan wel de door de gemeente gemaakte kosten anderzijds.4
7. Gemeenten kunnen op grond van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet, be-
houdens het verbod op het hanteren van draagkracht als verdelingsmaatstaf en de in de wet 
gegeven nadere regelen, zelf invulling geven aan de in de verordeningen op te nemen hef-
fingsmaatstaven voor de gemeentelijke belastingen en rechten. Het staat gemeenten in be-
ginsel vrij die heffingsmaatstaven op te nemen die zich het beste verstaan met het gemeen-
telijke beleid en de praktijk van de belastingheffing. Voor onverbindendverklaring is slechts 

2 Met “titel 1 tot en met 3” verwijst de Heffingsambtenaar naar de drie titels van de Ta rie ven ta bel be ho ren de bij de Legesveror-
dening Voor scho ten 2019.

3 Titel 2 van de Ta rie ven ta bel behorend bij de Legesverordening Voor scho ten 2019 heeft als opschrift “Dienst ver le ning vallend 
on de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning”.

4 Zie HR 14 augustus 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1943 (Red.: Be las ting blad 2009, p. 1214, m.nt. P. de Bruin), r.o. 3.5.1.
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plaats indien een regeling is getroffen die in strijd is met de wet of enig algemeen rechtsbe-
ginsel.5
8. Vast staat dat de leges zijn be re kend conform de Legesverordening en de bijbe ho-
ren de Ta rie ven ta bel. De belastingrechter is in beginsel niet bevoegd om over het in de Le-
gesverordening vastgelegde tarief te oordelen, tenzij deze tariefstelling in strijd is met een 
hogere wettelijke regeling, leidt tot een wil le keu rige of onredelijke belastingheffing die de 
wetgever bij het toekennen van deze be voegd heid niet op het oog kan hebben gehad, dan 
wel in strijd is met enig rechtsbeginsel.6 Het ligt op de weg van eiseres om feiten te stellen 
en aannemelijk te maken op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat van een 
der ge lij ke schending sprake is. Gesteld noch gebleken is dat verweerder met het vaststellen 
van de bij de Verordening be ho ren de Ta rie ven ta bel de hem toekomende be voegd heid heeft 
overschreden. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen aanleiding de Legesverorde-
ning wegens de tariefstelling geheel of gedeeltelijk onverbindend te verklaren.
(…)

Opbrengstlimiet 
10. Op grond van artikel 229b, eerste lid, van de Gemeentewet moeten le ges ta rie ven in 
verordeningen zo da nig worden vastgesteld dat het totaal van de geraamde baten het totaal 
van de geraamde kosten niet te boven gaat. De rechtbank stelt voorop dat het bij toetsing 
aan de opbrengstlimiet (waarbij de geraamde opbrengsten niet mogen uitgaan boven de ge-
raamde kosten) niet gaat om het kostendekkingsper cen ta ge per dienst of groep van dien-
sten, maar om de kostendekking van alle in de legesverordening opgenomen diensten.7
11. De vast stel ling van tarieven als bedoeld in artikel 229b van de Gemeentewet berust 
op een raming, welke raming moet berusten op gegevens omtrent geraamde baten en las-
ten in de gemeentebegroting voor het desbe tref fen de jaar dan wel gegevens die op geraam-
de baten en lasten in die begroting zijn terug te voeren. Daaruit vloeit noodzakelijk voort 
dat bij die vast stel ling van tarieven niet ten aanzien van alle posten zekerheid of een volle-
dig inzicht kan bestaan. In het kader van een geschil omtrent de naleving van artikel 229b, 
eerste lid, van de Gemeentewet mag niet van de gemeente worden verlangd dat zij van alle 
in de verordening en de bijbe ho ren de ta rie ven ta bel genoemde diensten afzon derlijk en op 
controleerbare wijze vastlegt hoe zij de kosten ter zake daarvan heeft geraamd. Voorts kan, 
indien de heffingsambtenaar inzicht in de desbe tref fen de ramingen heeft verschaft, het ver-
strekken van nadere inlichtingen uitsluitend van hem worden verlangd voor zover de be-
lastingplichtige voldoende gemotiveerd heeft gesteld waarom naar zijn oordeel ten aanzien 
van een of meer bepaalde posten in de raming redelijke twijfel bestaat of sprake is van een 
‘last ter zake’. Aan de nadere inlichtingen die de heffingsambtenaar in dat geval dient te ver-
strekken, mag geen zwaardere eis worden gesteld dan dat deze functionaris naar vermogen 
– dat wil zeggen in de mate waarin hij daartoe in de gegeven om stan dig he den in redelijk-
heid in staat is – duidelijk maakt op grond waarvan hij de hiervoor bedoelde stelling(en) 
van de belastingplichtige betwist, en waarom dus naar zijn oordeel de door de belasting-
plichtige opgeworpen twijfel ongegrond is. De heffingsambtenaar hoeft niet te bewijzen dat 
die twijfel ongegrond is. De bewijslast ten aanzien van de fei te lij ke on der bou wing van het 
beroep op limietoverschrijding rust op de belastingplichtige.8
12. Eiseres stelt dat de (daad wer ke lijke) legesopbrengsten de kosten in 2019 met meer 
dan 10% hebben overschreden. De heffingsambtenaar heeft hier tegenover informatie over 
de begroting voor het belastingjaar 2019 overgelegd, waarin de verwachte legesopbreng-
sten en de begrote lasten zijn opgenomen. De le ges ta rie ven voor 2019 zijn op basis van deze 
begroting vastgesteld. De heffingsambtenaar voert voorts aan dat bij het opstellen van de 
begroting is uitgegaan van aanvragen en ontvangen leges in voorgaande jaren. Daarnaast 
heeft de heffingsambtenaar toegelicht dat bij het opstellen van de begroting de (beoogde) 

5 Zie HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:780 (Red.: Be las ting blad 2014/194, m.nt. P. de Bruin).
6 Vgl. ge rechts hof Arn hem-Leeu war den 8 oktober 2013, ECLI:NL:HR:GHARL:2013:7497 (Red.: Be las ting blad 2018/439, m.nt. J.P. 

Kruimel).
7 Zie HR 4 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AP1951 (Red.: Be las ting blad 2005, p. 395, m.nt. J.A. Monsma), HR april 16 april 2010, 

ECLI:NL:HR:2010:BM1236 (Red.: Be las ting blad 2010, p. 670, m.nt. P. de Bruin), en HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:777 (Red.: 
Be las ting blad 2014/195, m.nt. P. de Bruin).

8 Zie on der meer HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:777 (Red.: Be las ting blad 2014/195, m.nt. P. de Bruin), en HR 18 april 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:938 (Red.: Be las ting blad 2014/245, m.nt. L.J. Boone).
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kostendekkendheid is verhoogd van 50% (2018) naar 85% (2019). Uit de (toelichting op de) 
begroting voor het jaar 2019 blijkt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet over-
schrijden. De heffingsambtenaar heeft hiermee voldoende inzicht verschaft in de gehan-
teerde ramingen. Eiseres heeft overigens niet gesteld waarom naar haar mening ten aanzien 
van een of meer bepaalde posten in de raming redelijke twijfel bestaat of sprake is van een 
‘last ter zake’, zodat de heffingsambtenaar niet gehouden is daarover nadere inlichtingen te 
geven. Dat de daad wer ke lijke opbrengsten van de leges in 2019 de kosten hebben overschre-
den, doet aan het voorgaande niet af. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook geen 
sprake van een overschrijding van de opbrengstlimiet.
13. Gelet op wat hiervoor is overwogen, dient het beroep ongegrond te worden ver-
klaard.

Proceskosten 
14. Voor een pro ces kos ten ver oor de ling bestaat geen aanleiding.”

(…)

Be oor de ling van het hoger beroep

Met betrekking tot het eerste geschilpunt
5.1.  Bij de vraag of de tarieven van de leges in de Ta rie ven ta bel zo da nig zijn vastgesteld dat de ge-
raamde baten van de leges uitgaan boven de geraamde lasten ter zake dient voorop te worden gesteld 
dat niet belanghebbende, maar de Heffingsambtenaar de partij is die beschikt over de gegevens die voor 
de be ant woor ding van deze vraag noodzakelijk zijn. Dit leidt tot (verzwaarde) eisen aan de motivering 
die de Heffingsambtenaar geeft voor zijn ontkennende be ant woor ding van deze vraag.9
5.2.  De eerste (verzwaarde) eis is dat, als de belanghebbende aan de orde stelt of de in artikel 229b, 
lid 1, van de Gemeentewet genoemde “geraamde baten van de rechten” (de opbrengst(en)) en de even-
eens in dat artikel genoemde “geraamde lasten ter zake" (de kosten) hebben overschreden, de heffings-
ambtenaar inzicht dient te verschaffen in de desbe tref fen de ramingen.
5.3.  De eerste (verzwaarde) eis houdt niet in dat de Heffingsambtenaar moet bewijzen dat de op-
brengsten en de kosten op de juiste bedragen zijn geraamd. De eis gaat niet verder dan dat de Heffings-
ambtenaar inzichtelijk maakt op welke wijze de opbrengsten en de kosten zijn geraamd. Het Hof sluit 
zich op dit punt aan bij wat de Rechtbank daarover in r.o. 11 van haar uitspraak heeft overwogen en voegt 
daaraan nog het volgende toe.
5.4.  De vast stel ling van tarieven als bedoeld in artikel 229b van de Gemeentewet voor een bepaald 
jaar (in dit geval 2019) moet berusten op een raming van de opbrengsten en de kosten in de gemeente-
begroting voor dat jaar dan wel op gegevens die op de geraamde opbrengsten en lasten in de begroting 
voor dat jaar zijn terug te voeren.10 De geraamde opbrengsten voor het begrotingsjaar 2019 betreffen de 
leges die in de loop van 2019 verschuldigd worden voor het in dat jaar in behandeling nemen van aan-
vragen van omgevingsvergunningen. Voor de toetsing aan artikel 229b van de Gemeentewet is dus niet 
van belang of een in 2019 aan ge vraagde omgevingsvergunning pas na afloop van 2019 is verleend (of 
geweigerd) en evenmin of de ter zake van het in behandeling nemen van een ver gun ning aan vraag in 
2019 verschuldigde leges in 2019 zijn betaald.
5.5.  De kosten, opbrengsten en kostendekking in de on der 2.4 opgenomen “uitwerking van de mate 
van kostendekkendheid van leges met betrekking tot omgevingsvergunningen voor 2019” stemmen over-
een met kosten, opbrengsten en kostendekking in de on der 2.5 opgenomen Tabel 36 in de Programma-
begroting 2019-2022.
5.6.  Op grond van het voorgaande komt het Hof tot de conclusie dat de on der 2.4 opgenomen “uit-
werking van de mate van kostendekkendheid van leges met betrekking tot omgevingsvergunningen voor 
2019” is terug te voeren op de geraamde opbrengsten en kosten in de gemeentebegroting voor 2019.
5.7.  Gelet op wat on der 5.3. tot en met 5.6. is overwogen, is het Hof van oordeel dat de Heffingsamb-
tenaar inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze opbrengsten en kosten zijn geraamd. Hij heeft dus aan 
de eerste (verzwaarde) eis voldaan.

9 Zie 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), HR 4 april 
2014, ECLI:NL:HR:2014:777, BNB 2014/148 (Red.: Be las ting blad 2014/195, 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).

10 HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:777 (Red.: Be las ting blad 2014/195, m.nt. P. de Bruin).
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5.8.  De tweede (verzwaarde) eis is dat, indien de belanghebbende ten aanzien van een of meer pos-
ten in de raming van de kosten in twijfel trekt dat de post(en) kan (kunnen) worden aangemerkt als (een) 
“last(en) terzake” en/of in twijfel trekt dat bij de raming van de opbrengsten alle opbrengsten volledig 
in aan mer king zijn genomen, de heffingsambtenaar daarover nadere inlichtingen moet verstrekken, ten-
einde – naar vermogen – deze twijfel weg te nemen.
5.9.  Wat betreft de raming van de kosten trekt belanghebbende in twijfel of de gemeente Voor scho-
ten de indirecte over head kos ten tot de kosten mag rekenen. Dit klemt volgens belanghebbende temeer 
omdat de indirecte over head kos ten alleen worden doorbe re kend aan de met leges belaste diensten ter-
wijl de kosten ook voor andere diensten worden gemaakt. Belanghebbende verwijst in dit verband naar 
§ 2.2.1. van de het Rapport on der zoek leges omgevingsvergunning Voor scho ten, opgenomen on der 2.6.
5.10.  De Heffingsambtenaar moet nadere inlichtingen verstrekken, teneinde – naar vermogen – de 
on der 5.9 beschreven bij belanghebbende levende twijfels weg te nemen. Hij heeft daartoe in het ver-
weerschrift – samengevat – het volgende aangevoerd.

De leges zijn een vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Bij de heffing is geen 
rechtstreeks verband tussen het bedrag van de verschuldigde leges en de omvang van de verleende dienst 
of de kosten die met de dienst ver le ning zijn gemoeid. De indirecte over head kos ten worden, zoals ook 
in de door belanghebbende aangehaalde passage staat, in totaliteit verantwoord. Ze worden niet afzon-
derlijk toegerekend aan taakvelden maar wel doorbe re kend. Dat gebeurt niet (meer) binnen de begro-
ting maar voor de heffingen extracomptabel.

De Heffingsambtenaar verwijst voor de manier waarop deze toerekening plaatsvindt naar de para-
graaf lokale heffingen die on der deel uitmaakt van het in beroep overlegde Jaarverslag 2019, blz. 115 tot 
en met blz. 118.
5.11.  Naar het oordeel van het Hof heeft de Heffingsambtenaar met de on der 5.10 samengevatte na-
dere inlichtingen – indien de daarin begrepen fei te lij ke gegevens juist zijn – voldaan aan zijn ver plich-
ting om – naar vermogen – de on der 5.9 beschreven bij belanghebbende levende twijfel weg te nemen. 
Belanghebbende heeft niet gesteld dat de in de nadere inlichtingen begrepen fei te lij ke gegevens onjuist 
zijn.11 Dan heeft het Hof slechts de rechtsvraag te be ant woor den of, uitgaande van die feiten, de desbe-
tref fen de post kan worden aangemerkt als een “last ter zake” in de zin van artikel 229b Gemeentewet. 
Het Hof beantwoordt die vraag bevestigend. Naar zijn oordeel volgt uit (on der meer) de on der 2.7 op-
genomen “Uitwerking van de mate van kostendekkendheid van leges met betrekking tot omgevingsver-
gunningen voor 2019” en de blz. 115 tot en met 118 van het jaarverslag 2019, waarnaar de Heffingsamb-
tenaar verwijst, dat de indirecte over head kos ten meer dan zijdelings verband houden met diensten ter 
zake waarvan de leges worden geheven.12

Deze hogerberoepsgrond faalt derhalve.
5.12.  Wat betreft de raming van de opbrengsten trekt belanghebbende in twijfel dat de gemeente 
Voor scho ten bij de raming voor het jaar 2019 alle opbrengsten volledig in aan mer king heeft genomen. 
Belanghebbende heeft daartoe gewezen op Tabel 40 in de jaarrekening van de gemeente Voor scho ten 
voor het jaar 2019, hiervoor opgenomen on der 2.6. Daaruit blijkt volgens belanghebbende dat de in 2019 
ontvangen leges voor het in behandeling nemen van aanvragen van een omgevingsvergunning (hierna: 
leges omgevingsvergunning) van € 1.591.000 maar liefst € 1.016.000 hoger zijn dan de geraamde op-
brengsten van € 575.000. Op grond van de door haar in de loop van de procedure overgelegde stukken 
kan er volgens belanghebbende geen twijfel over bestaan dat binnen de gemeente ten tijde van de in-
diening van de voorstellen van de gemeentebegroting en de le ges ta rie ven van 2019 bekend was of be-
hoorde te zijn dat in 2019 een meeropbrengst van deze omvang zou worden gerealiseerd. Daarmee had 
de gemeente bij de raming van de leges omgevingsvergunning voor 2019 rekening moeten houden. Dat 
heeft zij ten onrechte niet gedaan.
5.13.  De Heffingsambtenaar moet nadere inlichtingen verstrekken, teneinde – naar vermogen – de 
on der 5.12 beschreven bij belanghebbende levende twijfels weg te nemen. Hij heeft daartoe in het ver-
weerschrift – samengevat – het volgende aangevoerd.

Er was, toen de voorstellen voor de gemeentebegroting en de le ges ta rie ven voor 2019 werden voor-
bereid en vervolgens aan de gemeenteraad werden voorgelegd, geen reden om te ver on der stel len dat 
de opbrengsten van leges ter zake van het in behandeling nemen van in 2019 ingediende aanvragen van 
omgevingsvergunningen door de in de loop van 2019 ingediende aanvragen van omgevingsvergunnin-
gen voor grote projecten, de kosten die de gemeente in verband met de verlening van de met leges om-
gevingsvergunning belaste diensten zou maken, ver te boven zouden gaan. De in 2019 ontvangen leges 

11 HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1968 (Red.: Be las ting blad 2009, p. 728, m.nt. P. de Bruin), r.o. 3.2.4.
12 Vgl. HR 31 maart 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2720 (Red.: Be las ting blad 1999, p. 335, m.nt. J.A. Monsma), r.o. 5.6.
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omgevingsvergunningen zijn hoger dan de in de begroting geraamde legesopbrengst, omdat leges die 
in 2018 verschuldigd zijn geworden voor het in dat jaar in behandeling nemen van de aanvragen van 
omgevingsvergunningen voor twee grote bouwprojecten (Project [project 2], verschuldigde leges 
€ 423.764,10 en project [project 3], verschuldigde leges € 492.838,70), in 2019 zijn ontvangen. Indien de 
in 2019 gerealiseerde totale legesopbrengst13 van € 2.023.000 wordt verminderd met deze twee aan het 
jaar 2018 toe te rekenen posten, bedraagt de totale legesopbrengst in 2019 € 1.106.397. Deze opbrengst, 
afgezet tegen de totale kosten14 in 2019 van € 1.354.000, leidt tot een kostendekkendheid van 81,7%. In-
dien enkel de in 2019 ontvangen leges omgevingsvergunning, verminderd met het hiervoor vermelde, 
aan 2018 toe te rekenen bedrag, worden vergeleken met de kosten die de gemeente in 2019 in verband 
met de verlening van met leges omgevingsrecht belaste diensten heeft gemaakt, leidt dit tot een kosten-
dekkendheid van 104,5%. De vorming van de on der 2.12 genoemde voorziening is voor de toetsing van 
de geraamde baten van de leges aan de lasten ter zake niet re le vant omdat deze dotatie geheel bestaat 
uit in het jaar 2018 verschuldigd geworden leges.
5.14.  Naar het oordeel van het Hof heeft de Heffingsambtenaar met deze nadere inlichtingen indien 
de daarin begrepen fei te lij ke gegevens juist zijn, voldaan aan zijn ver plich ting om – naar vermogen – de 
on der 5.12 beschreven bij belanghebbende levende twijfel weg te nemen. Belanghebbende heeft echter 
gesteld dat de door de Heffingsambtenaar verstrekte fei te lij ke gegevens onjuist zijn. De Heffingsambte-
naar heeft deze stelling van belanghebbende betwist. Dit brengt mee dat belanghebbende de bewijslast 
van haar stelling heeft.15

5.15.  Belanghebbende heeft geen feiten gesteld die – indien aannemelijk bevonden – haar stelling 
kunnen dragen dat de door de Heffingsambtenaar verstrekte fei te lij ke gegevens onjuist zijn. Dat uit het 
Rapport on der zoek leges omgevingsvergunningen Voor scho ten en de jaarrekening van de gemeente 
Voor scho ten voor het jaar 2019 het on der scheid tussen de in het kader van de toetsing aan de opbrengst-
limiet van artikel 229b Gemeentewet aan het jaar 2019 toe te rekenen leges en de in dat jaar ontvangen 
leges niet helder naar voren komt, heeft belanghebbende mogelijk op het verkeerde been gezet, maar 
dat neemt niet weg dat – naar niet in geschil is – de aanvragen van een omgevingsvergunning voor het 
Project [project 2] en het project [project 3] in 2018 in behandeling zijn genomen. De ter zake verschul-
digd geworden leges van € 423.764,10 (Project [project 2]) en € 492.838,70 (Project [project 3]) behoren 
voor de toepassing van de opbrengstlimiet van artikel 229b Gemeentewet, ook al zijn ze in 2019 betaald, 
dus niet dus tot de legesopbrengsten van dat jaar.
5.16.  Vervolgens dient het Hof de vraag te be ant woor den of, uitgaande van de feiten die het Hof be-
wezen acht, de opbrengstlimiet is overschreden.16 Dienaangaande overweegt het Hof het volgende.

Vaststaat dat de geraamde kosten van de diensten waarvoor op basis van de Legesverordening gemeen-
te Voor scho ten 2019 leges worden geheven, € 1.397.000 bedragen (Titel 1 Algemene dienst ver le ning: 
€ 692.000, Titel 2: Dienst ver le ning vallend on der de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning: € 679.000 
en Titel 3: Dienst ver le ning vallend on der  Europese dienstenrichtlijn en niet vallend on der titel 2: € 26:000). 
Naar volgt uit hetgeen on der 5.9 tot en met 5.11 is overwogen, is de om stan dig heid dat tot de geraamde kos-
ten indirecte over head kos ten behoren, geen reden om het bedrag van de geraamde kosten te corrigeren.

Even eens staat vast dat de geraamde opbrengsten van de op grond van de Legesverordening gemeen-
te Voor scho ten 2019 verschuldigde leges € 1.019.000 bedragen (Titel 1: € 439.000; Titel 2: € 575.000; 
Titel 3: 5.000). Naar volgt uit hetgeen on der 5,12 tot en met 5.15 is overwogen, is er geen reden om deze 
raming te corrigeren in verband met de in 2019 betaalde leges ter zake van het in 2018 in behandeling 
nemen van de ver gun ning aan vra gen voor de Projecten [project 2] en [project 3].

Voor een aanpassing van de raming van de legesopbrengsten voor 2019 op grond van de on der 2.11 en 
2.14 genoemde, ter zake van het in behandeling nemen van in 2019 ingediende aanvragen van een omge-
vingsvergunning verschuldigde leges van respectievelijk € 205.471,74 en € 111.922, ziet het Hof evenmin 
aanleiding. Om stan dig he den die deze aanpassing zouden kunnen rechtvaardigen, zijn niet gesteld en even-
min anderszins gebleken. Daarbij komt nog dat, ook al zou de geraamde legesopbrengst met € 205.471,74 
en € 111.922 worden verhoogd, deze nog steeds lager zou zijn dan de geraamde kosten van de diensten 
waarvoor op basis van de Legesverordening gemeente Voor scho ten 2019 leges worden geheven.

13 Behalve de bouwleges (Titel 2 van de Ta rie ven ta bel bij de Legesverordening 2019) zijn in dit bedrag begrepen de leges die zijn 
geheven op basis van de tarieven in Titel 2 van de Ta rie ven ta bel bij de Legesverordening 2019 (Algemene Dienst ver le ning) en 
Titel 3 van die Tabel (Dienst ver le ning vallend on der de  Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend on der Titel 2).

14 De totale kosten zijn alle kosten die in verband met de op basis van de Legesverordening Voor scho ten 2019 en de bijbe ho ren-
de Ta rie ven ta bel (zie voetnoot 11) belaste diensten zijn gemaakt.

15 Zie HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1968 (Red.: Be las ting blad 2009, p. 728, m.nt. P. de Bruin) en HR 4 april 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:777 (Red.: Be las ting blad 2014/195, m.nt. P. de Bruin).

16 HR 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1968, r.o. 3.2.5 (Red.: Be las ting blad 2009, p. 728, m.nt. P. de Bruin).
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Ook deze hogerberoepsgrond slaagt niet.

Met betrekking tot het tweede geschilpunt
6.1.  Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de van haar gevorderde leges onevenredig hoog 
zijn. Zij staan, aldus belanghebbende, op geen enkele wijze in verhouding tot de werkzaamheden. Belang-
hebbende wijst erop dat in de informatiebrief be ho ren de bij het rapport ‘On der zoek leges omgevingsver-
gunningen Voor scho ten’ van de Werkorganisatie Dui venvoorde specifiek wordt vermeld dat de le ges ta rie-
ven voor kleine projecten met ingang van 2018 onevenredig hoog zijn geworden. Het was aan de gemeente 
bekend dat zij na de verhoging met ingang van 2018 de hoogste leges van Ne der land zou krijgen.
6.2.  Belanghebbende heeft dit standpunt ook bij de Rechtbank ingenomen. De Rechtbank is belang-
hebbende daarin niet gevolgd. Naar het oordeel van het Hof is deze beslissing van de Rechtbank juist. 
Zij berust ook op goede gronden (zie overwegingen 6, 7 en 8 van de uitspraak van de Rechtbank).

Deze hogerberoepsgrond slaagt evenmin.

Met betrekking tot het derde geschilpunt
7.1.  Belanghebbende betwist in haar op 2 maart 2020 langs elektronische weg bij de Rechtbank in-
gediende nadere stuk (het nadere stuk) de oplegging van het tweede gevorderde bedrag. Naar het oor-
deel van het Hof is het nadere stuk in zoverre (mede) een bezwaarschrift tegen het tweede gevorderde 
bedrag. De Rechtbank heeft het nadere stuk echter niet (mede) opgevat als een bezwaarschrift; zij heeft 
het dan ook niet op de voet van artikel 6:15 van de Algemene wet be stuurs recht doorgezonden aan de 
Heffingsambtenaar. Er is als gevolg hiervan nog geen uitspraak op bezwaar gedaan.
7.2.  Tijdens de eerste zitting heeft het Hof aan par tij en het volgende voorgehouden. De formeel juis-
te manier om het een en ander te herstellen is dat het Hof de Heffingsambtenaar opdraagt om alsnog 
uitspraak te doen op het bezwaar tegen het tweede gevorderde bedrag. Nadat de Heffingsambtenaar die 
uitspraak zal hebben gedaan, kan belanghebbende daartegen bezwaar maken en vervolgens beroep en 
hoger beroep instellen. Dat betekent een volledig nieuwe rechtsgang. Die tweede rechtsgang zou uit-
sluitend gaan om de vraag of de Heffingsambtenaar na het opleggen van het eerste gevorderde bedrag 
voor hetzelfde feit nog een tweede gevorderd bedrag kan opleggen. Een andere manier om daarover dui-
delijkheid te verkrijgen, is dat par tij en zich ter beëindiging van het tussen hen bestaande geschil om-
trent hetgeen tussen hen rechtens geldt met betrekking tot het tweede gevorderde bedrag, jegens elkaar 
te verbinden aan een vast stel ling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren be-
staande rechtstoestand mocht afwijken (vast stel lings over een komst).17 Verder kunnen par tij en met elkaar 
afspreken dat zij de beslissing over de vast stel ling opdragen aan het Hof.18 Het Hof zal, als par tij en voor 
deze oplossing kiezen, die beslissing gelijktijdig met de beslissing over het eerste gevorderde bedrag ne-
men. Par tij en moeten zich er wel van bewust zijn dat het om een definitieve beslissing van het Hof gaat; 
par tij en kunnen daartegen geen bezwaar of beroep instellen.
7.3.  Belanghebbende en de Heffingsambtenaar hebben hierop beiden verklaard te kiezen voor de 
door het Hof geschetste oplossing.
7.4.  Het Hof is op de hierna ververmelde gronden tot de volgende beslissing gekomen:

Beslissing
De Heffingsambtenaar dient het tweede gevorderde bedrag te vernietigen. Voor zover belanghebbende 
het tweede gevorderde bedrag al heeft betaald, dient het aan belanghebbende te worden gerestitueerd.

Gronden van de beslissing
De Heffingsambtenaar heeft met het eerste gevorderde bedrag zijn be voegd heid tot het heffen van le-
ges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsver-
gunning voor het plaatsen van een dak op bouw en een dakkapel op de woning [adres] te [woonplaats] 
uitgeput. Derhalve dient het tweede gevorderde bedrag te worden vernietigd. Daarbij is mede in aan-
mer king genomen dat het tweede gevorderde bedrag niet kan worden geconverteerd in een nagevor-
derd bedrag omdat niet aan de wettelijke voorwaarden voor navordering is voldaan. Een feit dat navor-
dering rechtvaardigt (‘nieuw feit’),19 ontbreekt. Aan de voorwaarden voor navordering zon der dat er 
sprake is van een nieuw feit,20 is niet voldaan.

17 Zie artikel 7:900, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek.
18 Zie artikel 7:900, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.
19 Zie artikel 16, lid 1, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, gelezen in samenhang met artikel 233a Gemeentewet.
20 Zie artikel 16 lid 2 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, gelezen in samenhang met artikel 233a Gemeentewet.
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7.5.  Gelet op wat on der 7.1 tot en met 7.4 is vermeld, behoeft de on der 3.1, ten 3e vermelde vraag 
geen behandeling meer.

Slotsom
8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is het hoger beroep ongegrond.

Beslist moet worden zoals hierna is vermeld.

Proceskosten
9. Er is geen reden om de Heffingsambtenaar te veroordelen in de kosten van belanghebbende om-
dat niet is gebleken dat belanghebbende kosten heeft gemaakt die voor vergoeding in aan mer king komen.

Beslissing
Het Ge rechts hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

 Noot 

1. Procedures over leges voor omgevingsvergunningen zijn veelal gecompliceerd omdat er zowel 
principiële als cijfermatige vragen aan de orde zijn. De on der ha vi ge procedure is daar een goed voor-
beeld van. Een extra complicatie werd in dit geval gevormd door het feit dat er tweemaal leges werden 
gevorderd voor dezelfde ver gun ning aan vraag.
2. Om met dit laatste te beginnen, stel ik vast dat de heffingsambtenaar het zichzelf een beetje las-
tig heeft gemaakt. Het voor de behandeling van de ver gun ning aan vraag in totaal verschuldigde bedrag 
werd bij het vaststellen van de eerste vordering met 25% verminderd omdat de vergunning was geweigerd. 
Toen de vergunning na bezwaar alsnog werd verleend wilde de heffingsambtenaar het bedrag van de ver-
mindering alsnog (bij) heffen door een tweede vordering op te leggen met dezelfde om schrij ving van het 
belastbare feit. Zoals het hof terecht vaststelt kan dat niet, omdat de heffingsambtenaar zijn be voegd heid 
tot heffen al heeft uitgeput met de eerste vordering en er van navordering geen sprake kan zijn wegens 
het ontbreken van een nieuw feit. Eindresultaat is dat de gemeente het bedrag van de vermindering kwijt 
is, hoewel de vergunning alsnog is verleend en het totaalbedrag van de twee vorderingen niet hoger was 
dan volgens de verordening verschuldigd is voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Ach teraf be-
zien had de heffingsambtenaar wellicht beter kunnen wachten met het opleggen van de eerste vordering.
3. Het in mijn ogen be lang rijk ste geschilpunt in deze procedure betreft de vraag of de opbrengst-
limiet is overschreden. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen gaat het bij de toetsing aan de op-
brengstlimiet om het kostendekkingsper cen ta ge van alle in de verordening opgenomen diensten en niet 
om dat van bij voor beeld de omgevingsvergunningen of de paspoorten en rijbewijzen afzon derlijk. Ove-
rigens gaat het bij de omgevingsvergunningen wel om een post met een veelal groot financieel belang, 
zodat fouten bij de raming van de baten en lasten van deze post de gemeente eerder in de gevarenzone 
kunnen brengen dan fouten be tref fen de relatief kleine posten. 
4. Wat mij bij het lezen van uitspraken in procedures zoals de on der ha vi ge de laatste tijd opvalt is 
dat het ramen van aantallen vergunningsaanvragen voor de gemeenten best lastig kan zijn, omdat er 
overal in het land grote bouwprojecten worden gepland, vergund en uitgevoerd. Het al dan niet door-
gaan van een verwachte aanvraag voor een groot project, of het uitstellen of naar voren halen van een 
der ge lij ke aanvraag kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke realisatie van een en ander. Wat dan 
in het oog moet worden gehouden is, dat het bij de opbrengstlimiet gaat om de ramingen en niet om de 
uiteindelijke realisatie. Uiteraard kan de vraag aan de orde zijn of de ramingen voldoende realistisch zijn, 
maar het feit dat er in een bepaald jaar (aanzienlijk) meer legesopbrengsten worden binnengehaald dan 
was geraamd kan op zich niet de conclusie dragen dat de opbrengstlimiet is overschreden.
5. In het on der ha vi ge geval speelde een rol, dat in 2019 leges waren geheven voor ver gun ning aan-
vra gen ter zake van twee projecten die in 2018 in behandeling waren genomen. Bij de toetsing aan de 
opbrengstlimiet voor het jaar 2019 moeten de be tref fen de ver gun ning aan vra gen bui ten beeld blijven. 
Het belastbare feit is immers het in behandeling nemen van een ver gun ning aan vraag. Belastbare feiten 
uit 2018 kunnen een rol spelen bij de toetsing aan de opbrengstlimiet voor het jaar 2018, maar niet voor 
het jaar 2019. Dit soort aspecten maakt procedures over leges voor omgevingsvergunningen bepaald niet 
eenvoudiger. Voor de procederende par tij en is het vaak heel lastig om het overzicht te bewaren. Het is 
mede daarom te prijzen dat rechtbank en hof in deze zaak helder analyseren en hun oordelen goed mo-
tiveren. Dat maakt het voor par tij en dui de lij ker en, ook als zij ongelijk krijgen, beter te accepteren.
6. Het resterende geschilpunt betreft de vraag of de door de gemeente gevorderde leges oneven-
redig hoog zijn. Belanghebbende is van mening dat het gevorderde bedrag niet in verhouding staat tot 
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de door de gemeente verrichte prestatie. De rechtbank legt uit dat dit standpunt geen hout snijdt. Er is 
geen rechtstreeks verband vereist tussen de hoogte van de geheven leges enerzijds en de omvang van 
de door de gemeente verstrekte diensten of de gemaakte kosten anderzijds. Gemeenten zijn vrij om zelf 
heffingsmaatstaven op te nemen in hun belastingverordeningen, behoudens specifieke wettelijke voor-
schriften die deze keuzevrijheid inperken en behoudens het verbod van draagkrachtheffing als bedoeld 
in art. 219 lid 2 Gemeentewet. Voor onverbindendverklaring van de verordening is slechts plaats bij strijd 
met de wet of met enig algemeen rechtsbeginsel. Belanghebbende heeft niets aangevoerd dat het oor-
deel kan on derbouwen dat daarvan sprake zou zijn. 

J.A. Monsma
 

Be las ting blad 2022/245

HO GE RAAD
27 mei 2022, nr. 21/04745
(Mrs. R.J. Koopmans, J. Wortel, M.T. Boerlage)

ECLI:NL:HR:2022:777

Le ges ta rief van omgerekend 3,25% van de bouwsom is toegestaan, ook als de vergunning van 
rechts we ge is verleend en de gemeente dus minder kosten heeft moeten maken. Gemeente hoeft 
tarief niet te richten naar werkelijke kosten die gemoeid zijn met aanvraag. Cas sa tie be roep 
belanghebbende verworpen met toepassing van art. 81 RO.

Arrest

in de zaak van
[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)
tegen
het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM
op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Ge rechts hof Am ster dam van 7 oktober 2021, nr. 

20/00235,1 op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Am ster dam 
(nr. AMS 18/4603) (Red.: Be las ting blad 2020/327) be tref fen de van belanghebbende geheven leges.

1  Geding in cassatie
Belanghebbende, vertegenwoordigd door G. Verhagen, heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in 
cassatie ingesteld en daarbij een aantal klachten aangevoerd.

Het college van bur ge mees ter en wethouders van de gemeente Am ster dam, vertegenwoordigd door 
J.G. Bakker, heeft een verweerschrift ingediend.

2  Be oor de ling van de klachten
De Ho ge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het Hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat 
deze klachten niet kunnen leiden tot ver nie ti ging van die uitspraak. De Ho ge Raad hoeft niet te motive-
ren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de be oor de ling van deze klachten is het namelijk niet no-
dig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de een heid of de ontwikkeling van het 
recht (zie artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3  Proceskosten
De Ho ge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

4  Beslissing
De Ho ge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

1 ECLI:NL:GHAMS:2021:2915 (Red.: Be las ting blad 2022/15, m.nt. Redactie).


