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De bouw van stallen in de agrarische sector is op een 
historisch laag pitje komen staan. Mellareebedrijven 
worden geremd door de groeiregulering via de Wet 
verantwoorde groei melkveehouderij, de AMvB 
grondgebonden groei en het aangekondigde stelsel 
van fosfaatrechten. Daarbij komt dat de melkprijzen 
laag zijn. Ook het financieel perspectief in de varkens-
houderij is ongunstig. In de pluimveehouderij ont-
breekt het aan dynamiek omdat er onvoldoende 
pluimveerechten beschikbaar zijn. Verder verbiedt de 
Wet verbod pelsdierhouderij nieuwe pelsdierhoude-
rijen. Desondanks zijn er bouwinitiatieven en lopen 
er procedures over de heffing van leges. Vanwege de 
omvang van stallen gaat het vaak om aanslagen van 
stevige betekenis. Legesaanslagen zijn meestal on-
doorzichtig. Toch worden legesaanslagen in de agrari- 
sche sector niet veelvuldig ter discussie gesteld. De 
vraag is of dat terecht is. 

Algemene uitgangspunten 

De wettelijke grondslag voor legesheffing door gemeen-
ten is opgenomen in art. 229 lid 1 onder b Gemeentewet. 
Dit artikel bepaalt dat rechten kunnen worden geheven 
ter zake van het genot door of vanwege een gemeentebe-
stuur verstrekte diensten. In het arrest van 8 februari 2013 
(ECLI:NL:HR:2013:BZ0693) heeft de Hoge Raad toegelicht 
dat door of vanwege het gemeentebestuur verrichte 
werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als dien-
sten, indien die werkzaamheden rechtstreeks en in over-
heersende mate verband houden met dienstverlening ten 
behoeve van een individualiseerbaar belang. Dat is het 
geval bij de behandeling van een aanvraag om een omge-
vingsvergunning. In de gemeentelijke legesverordening, 
de daarbij behorende tarieventabel en soms een bouw-
kostenlijst krijgt deze grondslag uitwerking en worden 
het belastbaar feit en het belastingobject gedefinieerd. 
Art. 2.9a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht be-
paalt overigens dat geen rechten mogen worden geheven 
over de omgevingsvergunning voor milieu. Gebruikelijk is 
dat de legesverordening bepaalt dat de leges een percen-
tage bedragen van de bouwkosten, soms verhoogd met 
vaste bedragen ingeval van afwijking van het bestem-
mingsplan vanwege planologisch strijdig gebruik. Aan de 
in de legesverordening op te nemen heffingsmaatstaven 
mag de gemeente zelf invulling geven (Hoge Raad 14 au-
gustus 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1943). Het staat ge-
meenten dus vrij die heffingsmaatstaven in de legesveror- 
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dening op te nemen die passen bij het gemeentelijk beleid 
en de gemeentelijke belastingpraktijk. Daarbij is van be-
lang dat tussen de hoogte van de te heffen leges enerzijds 
en de omvang van de gemeentelijke diensten anderzijds 
dan wel de door de gemeente gemaakte kosten geen 
rechtstreeks verband is vereist. Dat is slechts anders in-
dien toepassing van de legesverordening zou leiden tot 
een willekeurige en onredelijke heffing (Hof Arnhem 9 
oktober 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY0471). Het hante-
ren van een vast, bescheiden percentage van de bouwkos-
ten wordt niet gezien als onredelijk of willekeurig (Hoge 
Raad 14 augustus 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1943 en Hoge 
Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:780). Rechtbank Rot-
terdam oordeelde in een uitspraak van 15 september 2015 
(ECLI:NL:RBROT:2015:6652) dat een legesbedrag van 7,3% 
van de bouwkosten een onredelijke heffing oplevert. Die 
uitspraak staat voorlopig op zichzelf, maar maakt wel dat 
het zinvol is om de legesaanslag op dit punt te toetsen. 
Art. 219 Gemeentewet schrijft voor dat legesheffing niet 
afhankelijk mag worden gesteld van inkomen, winst of 
vermogen (het draagkrachtverbod). De strekking daarvan 
is dat de financiële positie van de belastingplichtige geen 
rol mag spelen bij de bepaling van de hoogte van de leges. 
In legesverordeningen wordt hieraan overigens goed de 
hand gehouden. 

Opbrengstlimiet 

Art. 229b lid 1 Gemeentewet schrijft voor dat de tarieven 
in de legesverordening zodanig worden vastgesteld dat 
de geraamde baten de geraamde lasten niet overstijgen. 
Er mag met legesheffing dus geen winst worden gemaakt. 
Dit winstverbod geldt voor het totaal van de geraamde 
baten en kosten en dus niet ten aanzien van afzonderlijke 
diensten of groepen van diensten (Hoge Raad 4 februari 
2005, ECLI:NL:HR:2005:AP1951 en 13 februari 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:282). Dit maakt kruissubsidiëring mo-
gelijk. Dat wil zeggen dat sommige diensten zwaarder 
mogen worden belast dan andere. Veelal zijn dat dien-
sten die verband houden met vergunningverlening. Een 
paspoort kan dan goedkoper worden uitgegeven. 
In bezwaar en beroep wordt regelmatig aangevoerd dat het 
winstverbod wordt overtreden. Een dergelijke bezwaar- of 
beroepsgrond is niet gemakkelijk te onderbouwen. Het is 
immers de gemeente die over de relevante gegevens be-
schikt die nodig zijn om te kunnen beoordelen of de op-
brengstlimiet is overschreden. In het standaardarrest van 
de Hoge Raad van 24 april 2009 (ECLI:NL:HR:BI1968) is 
daarom uitgemaakt dat de heffingsambtenaar inzicht dient 
te verschaffen en vervolgens de bewijslast van de overtre-
ding bij de belanghebbende ligt. Dat kan dus ook in een 
latere fase van het geding na bezwaar of de procedure 
in eerste aanleg (Hoge Raad 20 november 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3311). Dat maakt het opwerpen van 
een overtreding van het winstverbod in beroep een 
strategisch lastige beslissing. Een dergelijke beroeps-
grond heeft pas kans van slagen als het verschil tussen 
geraamde kosten van de dienstverlening en geraamde 
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opbrengsten voor de gemeente relatief klein is. Als de be-
roepsgrond slaagt omdat de heffingsambtenaar het 
verlangde inzicht niet of onvoldoende verschaft kan dat 
in hoger beroep alsnog worden rechtgezet. Pas dan komt 
het gerechtshof toe aan beoordeling van eventuele ande-
re beroepsgronden. Dat kan tot gevolg hebben dat een 
succesvol beroep op overtreding van het winstverbod in 
eerste aanleg, bij een hoger beroep van de heffingsambte-
naar tot gevolg heeft dat de belanghebbende alsnog met 
lege handen komt te staan. Er zijn dan in twee instanties 
kosten gemaakt, terwijl in eerste aanleg al duidelijk had 
kunnen zijn dat de overige beroepsgronden kansloos wa-
ren. Een beroepsgrond gebaseerd op overtreding van het 
winstverbod moet dus selectief worden ingezet. 

Bouwkostenlijst 

De hoogte van de leges voor agrarische bedrijfsgebouwen 
wordt in veel legesverordeningen aan de bouwkosten ge-
koppeld. De bouwkosten dienen op een objectieve wijze 
te worden vastgesteld. In veel tarieventabellen wordt 
daarom een koppeling gelegd met een lijst van bouwkos-
ten (door deskundigen opgesteld). Als de bouwkostenlijst 
niet toepasbaar is, wordt teruggevallen op de aanneem-
som volgens de UAV en bij zelfwerkzaamheid de prijs die 
in het economisch verkeer aan een derde zou moeten 
worden bepaald. De ervaring in de praktijk is dat toepas-
sing van de bouwkostenlijst vaak veel hogere bouwkos-
ten te zien geeft dan de werkelijk bij de bouw te maken 
kosten. Juist om die reden komen belanghebbenden in 
bezwaar. De hiervoor bedoelde bouwkostenlijst wordt 
vaak na vaststelling door het college van burgemeester en 
wethouders als bijlage aan de tarieventabel gehangen. 
Dat laatste is in strijd met art. 217 Gemeentewet. Dit arti-
kel bepaalt dat de legesverordening aangeeft wie de be-
lastingplichtige is, het voorwerp van belasting, het belast-
baar feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van 
ingang van de heffing, het tijdstip van beëindiging van de 
heffing en hetgeen verder voor de heffing en de invorde-
ring daarvan van belang is. Dat betekent dat de gemeen-
teraad de bouwkostenlijst moet vaststellen. Een andere 
oplossing is om de bouwkostenlijst in de tarieventabel te 
incorporeren. Dit gaat regelmatig mis met als gevolg dat 
geen bouwkosten kunnen worden bepaald en de lege-
saanslag sneuvelt. Opvallend genoeg wordt dit door be-
langhebbenden vaak niet gesignaleerd. Dan blijft een 
kansvolle beroepsgrond onbenut. Dat geldt ook voor situ-
aties van zelfwerkzaamheid, die zich in de praktijk regel-
matig voordoen bij de bouw van stallen. In dit soort situa-
ties is dan niet de bouwkostenlijst of de aanneemsom de 
basis voor bepaling van de bouwkosten, maar de prijs in 
het economisch verkeer en wel voor de gehele stal. Dat 
volgt uit de uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch  van 
13 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1771). 

Ambtshalve toets verbindendheid 

Om de bouwkosten - als basis voor de legesheffing - te 
kunnen vaststellen, wordt in de tarieventabel dus vaak ver-
wezen naar een bouwkostenlijst die als bijlage is bijge-
voegd. In legesverordeningen wordt ook herhaaldelijk ver- 

wezen naar NEN-normen bijvoorbeeld om de aanneemsom 
te kunnen bepalen of maateenheden vast te stellen. Aan de 
kenbaarheid van dergelijke verwijzingen stelt de wet strik-
te eisen (art. 139 lid 3 Gemeentewet). Als publicatie niet 
volgens die eisen heeft plaatsgevonden, leidt dat tot onver-
bindendheid van de legesverordening op dat punt. De 
rechter dient ambtshalve te toetsen of de bouwkostenlijst 
dan wel de NEN-norm correct bekend is gemaakt. De Hoge 
Raad heeft dit - met betrekking tot de verwijzing naar een 
NEN-norm - uitgemaakt bij arrest van 19 juni 2015 
(ECLI:NL:HR:2015:1669). Dit arrest is opgevolgd in de uit-
spraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch  van 1 okto-
ber 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:3888) en rechtbank 
Oost-Brabant van 4 januari 2016 (ECLI:NL:RBOBR:2016:3). 
Steeds was de uitkomst dat de legesverordening deels on- 
verbindend werd verklaard en de legesaanslag werd ver-
nietigd, omdat door de onverbindendverklaring geen toe-
passing kon worden gegeven aan de NEN-norm of de 
bouwkostenlijst. 

Legessanctie bij oud bestemmingsplan 

Om gemeenten te bewegen om bestemmingsplannen tij-
dig (binnen een periode van 10 jaar) te actualiseren, is in 
artikel 3.1 lid 4 Wet ruimtelijke ordening bepaald dat bij 
het uitblijven van actualisatie de bevoegdheid vervalt le-
ges te heffen op diensten die verband houden met het be-
stemmingsplan. Deze bepaling heeft feitelijke werking 
gekregen per 1 juli 2013. Uit deze wettelijke bepaling 
volgt dat geen leges meer mogen worden geheven bij 
aanvragen om een omgevingsvergunning die getoetst 
moeten worden aan een niet tijdig herzien bestemmings-
plan. In de praktijk is discussie ontstaan over de vraag of 
in zo'n situatie in het geheel geen leges meer mogen wor-
den geheven dan wel enkel niet voor de toets aan het be-
stemmingsplan. In beroepszaken hebben rechtbanken 
hierover wisselend geoordeeld. Het wachten is dus op het 
oordeel van een gerechtshof of in hoogste instantie de 
Hoge Raad. Hoe dan ook is beroep aangewezen als in zo'n 
situatie toch leges worden geheven. Een dergelijk beroep 
zal succesvol uitpakken, maar over de reikwijdte daarvan 
bestaat nog geen eensgezindheid. 

Belang voor de praktijk 

In 2015 heeft de rechtspraak veel nieuwe aanknopings-
punten opgeleverd voor een succesvol bezwaar en beroep 
tegen legesaanslagen. Er liggen kansen als de heffing on-
redelijk hoog is, de bouwkostenlijst niet door de raad is 
vastgesteld of ingeval van verwijzingen naar een bouw-
kostenlijst dan wel NEN-norm en deze niet correct be-
kend zijn gemaakt. De vraag ligt voor of de Dienstenricht-
lijn (art. 13 lid 2) van toepassing is en beperkingen 
opwerpt. Mocht dat het geval blijken dan is het gevolg dat 
kruissubsidiëring niet is toegestaan en dienen de lege-
skosten evenredig te zijn met de werkelijke kosten van de 
vergunningprocedure en mogen de kosten van die proce-
dure niet worden overschreden. In de praktijk is dat nu 
vaak niet het geval. In een op leges voor een telecommu-
nicatienetwerk betrekking hebbende procedure heeft de 
Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Europees Hof van 
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Justitie gesteld (ECLI:NL:HR:2015:1467), waarvan de uit-
komst wel eens relevant zou kunnen zijn voor beant-
woording van deze vraag. Dat zou de inrichting van le-
gesverordeningen wel eens stevig overhoop kunnen 
halen. 
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