
Afl. 17 - 2022 1395Belastingblad

Be las ting blad 2022/315LEGES

 Leges 

Be las ting blad 2022/315

HOF DEN HAAG
14 juni 2022, nr. BK-21/00697
(Mrs. I. Reijngoud, H.A.J. Kroon, G.J. van Leij enhorst)
m.nt. J.A. Monsma

ECLI:NL:GHDHA:2022:1043

Voldoet de legesverordening aan de kenbaarheidseisen? Is een hef fings kor ting van 50 percent 
voor aanvragen voor een specifieke groep kleine projecten toegestaan? Is de tariefstelling 
onredelijk of wil le keu rig? Ho ger beroep ongegrond.

Uitspraak

in het geding tussen:
[X] B.V. te [Z], belanghebbende,
(gemachtigde: G. van der Lin den)
en
de Heffingsambtenaar van de gemeente Rot ter dam, de Heffingsambtenaar,
(vertegenwoordiger: […])
op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de rechtbank Rot ter dam (de Recht-

bank) van 5 juli 2021, nummer ROT 20/2778 (Red.: ECLI:NL:RBROT:2021:6380, Be las ting blad 2021/308).

Procesverloop
1.1.  De Heffingsambtenaar heeft bij aanslag met dag te ke ning 7 december 2018 (de aanslag) van be-
langhebbende € 183.752,43 aan leges omgevingsvergunning geheven. De heffingsgrondslag is vastge-
steld op € 9.400.000.
1.2.  Bij uitspraak op bezwaar van 25 juni 2020 heeft de Heffingsambtenaar het tegen de aanslag ge-
maakte bezwaar gegrond verklaard en de heffingsgrondslag verlaagd naar € 8.329.903. Tevens is aan be-
langhebbende een dwangsom toegekend van € 1.442 en een proceskostenvergoeding van € 261.
1.3.  Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bij de Rechtbank. De 
Rechtbank heeft als volgt beslist, waarbij belanghebbende is aangeduid als eiseres en de Heffingsamb-
tenaar als verweerder:

“De rechtbank:
- verklaart het beroep gericht tegen het niet tijdig nemen van een be sluit niet-ont-

vankelijk;
- verklaart het beroep gericht tegen het bestreden be sluit gegrond;
- vernietigt het bestreden be sluit;
- stelt de le ges aan slag vast op een bedrag van € 155.187,43, gebaseerd op een hef-

fingsgrondslag van € 7.950.000,-;
- veroordeelt verweerder tot betaling van een scha de ver goe ding van € 500,- aan ei-

seres;
- bepaalt dat verweerder aan eiseres het betaalde griffierecht van € 354,- vergoedt;
- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres tot een bedrag van € 1.496,-.”

1.4.  Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld bij het Hof. 
Ter zake van het hoger beroep is een griffierecht geheven van € 541. De Heffingsambtenaar heeft een 
verweerschrift ingediend.
1.5.  Het on der zoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 mei 2022 te Den Haag. Daar zijn par tij en 
verschenen. Van het verhan del de ter zitting is een pro ces- ver baal opgemaakt.

Feiten
2.1.  Belanghebbende heeft op 14 juni 2018 een omgevingsvergunning aan ge vraagd voor het bouwen 
van een be drijfs ge bouw met kantoor voor de op- en overslag van goederen in de nabijheid van de [adres] 
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in [woonplaats] (bekend on der de naam [A]). In de aanvraag heeft belanghebbende als geschatte bouw-
kosten € 5.121.900 exclusief omzetbelasting vermeld.
2.2.  Voor het in behandeling nemen van de aanvraag is bij de aanslag van belanghebbende leges ge-
heven naar een heffingsgrondslag van € 9.400.000. De heffingsgrondslag is na herberekening van de net-
to bouwkosten bij uitspraak op bezwaar verminderd tot € 8.329.903.
2.3.  De Rechtbank heeft de heffingsgrondslag verder verminderd tot € 7.950.000. Daarbij is de Recht-
bank uitgegaan van de in de aan ne mings over een komst van 19 september 2019 opgenomen aan neem-
som.

Verordening en Ta rie ven ta bel
3.1.  (…)

De Ta rie ven ta bel behorend bij de Legesverordening 2018 (de Ta rie ven ta bel) luidt als volgt:

“(…)
1.5.  Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een project waarvoor de aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van de applicatie 
Blitts, wordt het over een komstig het bepaalde in artikel 1.1 tot en met 1.3 be re kende bedrag 
aan leges verlaagd met een bedrag ter hoogte van 50% van de verschuldigde bouwleges.”

Oordeel van de Rechtbank
(Red.: zie Be las ting blad 2021/308)

Om schrij ving geschil in hoger beroep en con clu sies van par tij en
5.1.  In hoger beroep is primair in geschil of de Verordening en de Ta rie ven ta bel onverbindend zijn 
jegens belanghebbende. Subsidiair is in geschil of op de in rekening gebrachte leges een korting van 50% 
moet worden toe ge past. Belanghebbende beantwoordt deze vragen bevestigend en de Heffingsambte-
naar ontkennend.
5.2.  Meer in het bij zon der is in geschil of de Verordening en de Ta rie ven ta bel onverbindend zijn om-
dat:
a) zij niet voldoen aan de kenbaarheidseisen die zijn gesteld in deartikelen 1391 en 2172 van de Ge-

meentewet
b) zij leiden tot een onredelijke en wil le keu rige belastingheffing,
c) zij strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel.
5.3.  Niet in geschil is dat de heffingsgrondslag € 7.950.000 bedraagt.
5.4.  Belanghebbende concludeert tot ver nie ti ging van de uitspraak van de Rechtbank voor wat be-
treft de aanslag, primair tot ver nie ti ging van de aanslag en subsidiair tot toepassing van een korting van 
50 percent op de in rekening gebrachte leges.
5.5.  De Heffingsambtenaar concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank.

Be oor de ling van het hoger beroep

Zijn de Verordening en de Ta rie ven ta bel onverbindend omdat niet is voldaan aan de kenbaarheidseisen? 
6.1.  Belanghebbende stelt dat de Verordening en de Ta rie ven ta bel in strijd zijn met het bepaalde in 
de artikelen 139 en 217 Gemeentewet omdat daarin niet de informatie staat die nodig is om het bedrag 
van de verschuldigde leges te bepalen. Hiertoe heeft belanghebbende aangevoerd dat uit de Verorde-
ning en de daarbij be ho ren de Ta rie ven ta bel niet de maatstaven blijken waarnaar de leges worden gehe-
ven. Bij lezing van artikel 1.5 van de Ta rie ven ta bel is niet duidelijk wie van de applicatie Blitts gebruik 
kan maken en voor welke ver gun ning aan vra gen aanspraak kan worden gemaakt op de in dat artikel ver-

1 Artikel 139 Gemeentewet: 1. Be sluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, verbin-
den niet dan wan neer zij zijn bekendgemaakt. 2. De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het gemeenteblad, dan wel, bij 
gebreke daarvan, door opneming in een andere door de gemeente algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave. 3. Bij de bekend-
making van een be sluit dat aan goedkeuring is on der wor pen, wordt de dag te ke ning vermeld van het be sluit waarbij die goed-
keuring is verleend of wordt de mededeling gedaan van de om stan dig heid dat ingevolge artikel 10:31, vierde lid, van de Alge-
mene wet be stuurs recht een be sluit tot goedkeuring wordt geacht te zijn genomen.

2 Artikel 217 Gemeentewet: Een belastingverordening vermeldt, in de daartoe leidende gevallen, de belastingplichtige, het voor-
werp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang van de heffing, het tijdstip van 
beëindiging van de heffing en hetgeen overigens voor de heffing en de invordering van belang is.
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melde korting van 50%. De applicatie zelf is niet op een rechtens juiste wijze gepubliceerd, aldus belang-
hebbende.
6.2.  De artikelen 139 en 217 Gemeentewet stellen eisen aan de kenbaarheid van de maatstaven waar-
naar gemeentebelastingen worden geheven (de kenbaarheidseisen). Zij strekken on der meer ertoe dat 
de belastingverordening alle essentialia be vat waaruit de belastingschuldige de omvang van zijn belas-
tingschuld kan afleiden (Ka mer stuk ken II 1989/90, 21591, nr. 3, blz. 63).

De heffingsmaatstaf is opgenomen in artikel 1 van de Ta rie ven ta bel. Hieruit volgt dat de maatstaf 
van heffing de totale bouwkosten zijn van de zaak waarop de aanvraag van een omgevingsvergunning 
betrekking heeft, dat de totale bouwkosten worden be re kend volgens de NEN 2699 en dat dit normblad 
voor eenieder ter inzage ligt. Het voor de berekening van de leges toe te passen tarief is opgenomen in 
artikel 1.3 van de Ta rie ven ta bel. In de si tu a ties, vermeld in de artikelen 1.4 en 1.5 van de Ta rie ven ta bel, 
worden de op grond van artikel 1.3 van de Ta rie ven ta bel verschuldigde leges verminderd met respectie-
velijk 30 en 50 percent.

De Verordening en de Ta rie ven ta bel zijn bekendgemaakt door publicatie in gemeenteblad 2017, num-
mer 175, uitgegeven op 22 no vem ber 2017 en ter inzage gelegd in het Bestuurlijk Informatiecentrum 
Rot ter dam.
6.3.  Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft belanghebbende geen gebruik gemaakt van 
de applicatie Blitts. De van haar geheven leges zijn vastgesteld met toepassing van het normblad NEN 
2699. De vraag of met betrekking tot de applicatie Blitts is voldaan aan de kenbaarheidseisen is daarom 
niet van belang voor de le ges hef fing in deze zaak. Het Hof beantwoordt het geschilpunt als vermeld on-
der a) ontkennend.

Is de Verordening onverbindend omdat sprake is van een onredelijke en wil le keu rige heffing?
6.4.  Ter on der bou wing van haar standpunt dat de Verordening en de Ta rie ven ta bel onverbindend 
zijn omdat zij leiden tot een onredelijke en wil le keu rige belastingheffing, heeft belanghebbende – sa-
mengevat – het volgende aangevoerd. In de Ta rie ven ta bel wordt aan belastingplichtigen die gebruik 
(kunnen) maken van de applicatie Blitts een korting van 50 percent verleend terwijl aan andere belas-
tingplichtigen, waar on der belanghebbende, die geen gebruik kunnen maken van deze applicatie het vol-
le tarief in rekening wordt gebracht. Met de korting wordt, naast de om stan dig heid dat de Ta rie ven ta-
bel een le ges ta rief naar een per cen ta ge van de bouwsom kent, die ook nog eens progressief is, een 
derde trede aan de tariefstapeling toegevoegd. Als de korting wordt betaald uit de legesopbrengsten, 
kent de heffing een vierde element van onevenredigheid. Door de opeenstapeling van ‘incentives’ voor 
een bepaalde groep belastingplichtigen ontstaat een zo da nig scheve verdeling in de tariefstelling, dat 
sprake is van een onredelijke en onwil le keu rige heffing en/of schending van het gelijkheidsbeginsel.
6.5.  De Heffingsambtenaar heeft het standpunt van belanghebbende gemotiveerd bestreden en daar-
toe – samengevat – het volgende aangevoerd. Blitts is een landelijk toe ge paste on line-applicatie, bedoeld 
voor ver gun ning aan vra gen van lim ita tief opgesomde kleinere verbouwingen. De applicatie heeft betrek-
king op de volgende si tu a ties: dakkapel, aanbouw, bijgebouw, erf af schei ding, kozijn of gevelwij zi ging, 
dakraam, zonnepaneel en asbestmelding. Het gaat niet om de vraag wie (subjectief) gebruik kan maken 
van deze wijze van ver gun ning aan vraag, maar in welke gevallen (objectief) deze van toepassing is. De 
korting op het tarief wordt voor identieke bouwactiviteiten gelijkelijk toe ge past. De redengeving voor 
de tariefreductie is dat de dienst ver le ning van de gemeente beperkt blijft dankzij het door de aanvrager 
verrichte digitale voorwerk waardoor de gemeente de ver gun ning aan vraag voor standaard “lichte” bouw-
plannen aanzienlijk sneller kan afhandelen, een voor alle betrokkenen gunstige beleidsmaat re gel die in-
houdelijke ratio en pragmatisme in zich verenigt. Alle tariefbepalingen worden consequent ten aanzien 
van dezelfde gevallen gelijkelijk toe ge past. Volgens de Heffingsambtenaar is dan ook geen sprake van 
een onredelijke en wil le keu rige belastingheffing en/of strijd met het gelijkheidsbeginsel.
6.6.  Het Hof stelt het volgende voorop. De gemeentelijke wetgever is vrij in de keuze van de grond-
slagen en de tarieven van heffing van leges, met dien verstande dat het bedrag van de leges niet afhan-
kelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen (zie artikel 219, lid 2, Gemeente-
wet). Ook mag de keuze geen strijd opleveren met de algemene rechtsbeginselen, in het bij zon der het 
gelijkheidsbeginsel en het verbod van een wil le keu rige en onredelijke belastingheffing. Zie on der meer 
Ho ge Raad 14 augustus 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1943, BNB 2009/276 (Red.: Be las ting blad 2009, p. 1214, 
m.nt. P. de Bruin) en Ho ge Raad 30 juni 2017, ELCI:NL:HR:2017:1174 (Red.: bedoeld zal zijn  
ECLI:NL:HR:2017:1174, Be las ting blad 2017/288, m.nt. R.T. Wiegerink), BNB 2017/173, r.o. 2.3.2.
6.7.  In de Ta rie ven ta bel is het bedrag van de leges niet afhankelijk gesteld van het inkomen, de winst 
of het vermogen. Met het hanteren van een – tot een bouwsom van € 26.700.000 – deels progressief ta-
rief van een per cen ta ge van de bouwkosten, is de gemeente Rot ter dam gebleven binnen de vrijheid die 
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gemeenten hebben bij het vaststellen van de tarieven voor bouwleges. Er is geen sprake van een onge-
oorloofde heffing naar draagkracht, ook niet nu voor met de applicatie Blitts ingediende aanvragen voor 
kleinere bouwprojecten een korting van 50 percent op de verschuldigde leges wordt toe ge past. Het ge-
heven bedrag aan leges van € 155.187,43 bij een grondslag van € 7.950.000, een gemiddeld tarief derhal-
ve van ((€ 55.187,43/€ 7.950.000) x 100% =) afgerond 1,95% is niet onredelijk of wil le keu rig.
6.8.  Het staat de gemeente in beginsel vrij die heffingsmaatstaven op te nemen die zich het beste 
verstaan met het gemeentelijke beleid en de plaatselijke praktijk van de belastingheffing. Artikel 1.5 van 
de Ta rie ven ta bel houdt in dat voor lim ita tief opgesomde aanvragen, te weten voor kleine verbouwingen 
zoals dakkapellen, aanbouwen, bijgebouwen, erf af schei dingen, kozijnen of gevelwij zi ging, dakramen, 
zonnepanelen en asbestmeldingen, een korting op het be re kende bedrag aan leges wordt toe ge past van 
50 percent. De Heffingsambtenaar heeft gesteld en belanghebbende heeft niet, althans onvoldoende ge-
motiveerd, weersproken dat de reden voor het on der scheid in tarief is gelegen in de om stan dig heid dat 
voor de aanvragen voor kleine projecten met lichte bouwactiviteiten een beperkte toetsing van de aan-
vragen is voorgeschreven en daarmee meestal een korte behandeltijd is gemoeid, en dat op deze wijze 
uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijk beleid om aanvragen voor kleine projecten met lichte 
bouwactiviteiten op snelle wijze af te handelen. Van een der ge lij ke keuze kan niet worden gezegd dat 
deze ie de re redelijke grond ontbeert. Hetgeen belanghebbende daartegen heeft aangevoerd, leidt niet 
tot een ander oordeel. De om stan dig heid dat de gemeente uit doelmatigheidsoverwegingen voor het 
doen van deze eenvoudige en veel voorkomende aanvragen voor omgevingsvergunningen het gebruik 
van een on line applicatie heeft voorgeschreven, waarbij het meeste voorwerk al door de aanvrager zelf 
wordt gedaan, valt gelet op genoemde doelmatigheid even eens binnen de hiervoor geschetste gemeen-
telijke vrijheid. Daaraan doet niet af dat de wijze waarop de legeskorting in artikel 1.5 van de Ta rie ven-
ta bel is geformuleerd, bepaald niet de schoonheidsprijs verdient. Het Hof verwerpt het geschilpunt als 
vermeld on der b).

Gelijkheidsbeginsel 
6.9.  De korting in artikel 1.5 van de Ta rie ven ta bel leidt niet tot schending van het gelijkheidsbegin-
sel. De korting geldt immers bij toepassing van de applicatie Blitts zon der on der scheid voor alle belas-
tingplichtigen.3 De om stan dig heid dat de korting in de si tu a tie van belanghebbende niet van toepassing 
is omdat vanwege de omvang van het bouwproject niet van de applicatie gebruik kan worden gemaakt, 
levert geen ongelijke behandeling van gelijke gevallen op.4 Het Hof verwerpt het beroep op het gelijk-
heidsbeginsel.

Subsidiaire stelling
6.10.  Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de subsidiaire stelling van belanghebbende dat 
op de in rekening gebrachte leges een korting van 50% moet worden toe ge past, even eens faalt.

Slotsom
6.11.  Het hoger beroep is ongegrond.

Proceskosten
Het Hof ziet geen aanleiding voor een pro ces kos ten ver oor de ling.

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

 Noot 

1. Le ges aan slagen voor het in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen lopen, 
zeker voor grotere bouwprojecten, veelal behoorlijk in de papieren. Het is dan ook niet verwon derlijk 
dat er veel wordt geprocedeerd tegen deze vorm van le ges hef fing. Ook in dit geval moet belanghebben-
de flink in de buidel tasten om haar project, een logistiek distributiecentrum, te mogen re a li se ren. In be-
zwaar en bij de rechtbank heeft belanghebbende deels gelijk gekregen en is de aanslag verlaagd. Niet-
te min moet nog altijd meer dan € 150.000 worden afgetikt. Dat is op zich mogelijk al genoeg reden om 
door te procederen. Maar er zijn ook andere redenen.

3 Vgl. HR 10 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AF7505, BNB 2005/102 (Red.: Be las ting blad 2005, p. 66, m.nt. P. de Bruin).
4 Vgl. HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:780, BNB 2014/149 (Red.: Be las ting blad 2014/194, m.nt. P. de Bruin).
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2. Wat belanghebbende vooral lijkt te steken is de forse korting van maar liefst 50 percent op het 
le ges be drag, die over een komstig de verordening wordt be re kend voor het in behandeling nemen van 
aanvragen voor een specifieke groep kleinere projecten die met behulp van de digitale applicatie Blitts 
moeten worden aan ge vraagd. Het gaat hierbij om aanvragen voor dakkapellen, aanbouw, bijbouw, erf-
af schei ding, kozijn of gevelwij zi ging, dakraam, zonnepaneel en asbestmelding. Dit riekt in de ogen van 
belanghebbende, zoals ik het in de overwegingen meen te lezen, naar willekeur en rechtsongelijkheid. 
Belanghebbende is van mening dat de verordening jegens haar niet verbindt. Mocht dat wel zo zijn, dan 
wil zij op grond van het gelijkheidsbeginsel ook profiteren van de korting. In de procedure voor het hof 
trekt belanghebbende een reeks aan principiële argumenten uit de kast om haar stellingen te on-
derbouwen.
3. Het hof loopt deze argumenten allemaal af en komt uiteindelijk tot de conclusie dat het hoger 
beroep ongegrond is. Belanghebbendes stellingen over de kenbaarheidseisen kunnen haar niet baten 
omdat deze stellingen betrekking hebben op de publicatie van de applicatie Blitts. De aanvraag van be-
langhebbende is echter niet ingediend met behulp van deze applicatie omdat geen sprake was van een 
geval waarvoor het gebruik van deze applicatie is voorgeschreven. Het hof oordeelt daarom – mijns in-
ziens terecht – dat de vraag of met betrekking tot de applicatie Blitts is voldaan aan de kenbaarheidsei-
sen niet van belang is voor de le ges hef fing in deze zaak.
4. De tariefstelling in de verordening blijft, ook al kan zij de basis vormen voor substantiële le ges-
aan slagen, binnen de grenzen van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Het le ges be drag is in het on der ha-
vi ge geval op zich natuurlijk best aanzienlijk, maar het komt neer op afgerond 1,95 percent van de 
bouwsom. En dat is in het perspectief van de bestendige lijn van de jurisprudentie van de Ho ge Raad 
over tariefstelling van rechtenheffing, niet onredelijk of wil le keu rig.
5. Ook de korting van 50 percent voor het in behandeling nemen van aanvragen die met behulp 
van de applicatie Blitts worden ingediend valt binnen de grenzen van de gemeentelijke beleidsvrijheid. 
De reden voor het on der scheid in tarief is dat voor de aanvragen voor kleine projecten met lichte bouwac-
tiviteiten een beperkte toetsing is voorgeschreven en dat daarmee meestal een korte behandeltijd is ge-
moeid. Het gemeentelijke beleid om der ge lij ke aanvragen snel af te handelen is niet onredelijk. Het ge-
bruik van de applicatie Blitts helpt daarbij omdat de aanvrager met behulp hiervan veel voorwerk zelf 
verricht. De doelmatigheid is hiermee derhalve gediend.
6 De korting van 50 percent is evenmin in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Zij geldt bij toepas-
sing van de applicatie Blitts gelijkelijk voor alle belastingplichtigen. Dat de korting niet voor belangheb-
bende geldt omdat zij vanwege de omvang van het on der ha vi ge bouwproject geen gebruik kan maken 
van de applicatie, levert geen ongelijke behandeling van gelijke gevallen op. Het gaat objectief bezien 
niet om gelijke gevallen. Belanghebbende kan al met al niet profiteren van de korting en moet het volle 
pond betalen. Lex dura, sed lex! 

J.A. Monsma


