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Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
In 2016 heeft u de ‘Beleidsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing’ vastgesteld.
Vanwege jurisprudentie zijn de huidige beleidsregels niet meer toereikend. Om risico’s voor de toekomst te
voorkomen is het nodig om de huidige beleidsregels aan te passen.
Feitelijke informatie
Aan de hand van de bouwkosten wordt onder meer de hoogte van de leges bepaald voor het in behandeling
nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. In de tarieventabel behorende bij de Legesverordening
2019 is het begrip ‘bouwkosten’ gedefinieerd.
Op basis van jurisprudentie is het tegenwoordig noodzakelijk om de berekening van de bouwkosten
specifieker te onderbouwen en de beleidsregels nader te beschrijven. Om dit bereiken is nu ook een
kengetallenlijst oftewel bouwkostenlijst als bijlage toegevoegd aan de hierop aangepaste beleidsregels.
Beide documenten treft u bij dit voorstel aan.
De wettelijke grondslag voor uw bevoegdheid om de berekening van de bouwkosten in beleid vast te leggen
is artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierin staat dat een bestuursorgaan beleidsregels kan
vaststellen over een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem
gedelegeerde, bevoegdheid. De raad heeft in december 2018 de Legesverordening 2019 en de daarbij
behorende Tarieventabel vastgesteld. In artikel 11 van de Legesverordening 2019 is vastgelegd dat u
bevoegd bent nadere regels te stellen over de heffing en invordering van leges.
Afweging
Voorgesteld wordt om, gelet op de jurisprudentie, voortaan voor bovengenoemde kengetallenlijst gebruik te
maken van de bijgevoegde ‘ROEB-lijst’ (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht). Dat is een lijst waarop
voor elk soort bouwwerk prijzen zijn bepaald van de inhoud per kubieke meter en van de oppervlakte per
vierkante meter. De bedragen in deze bouwkostenlijst zijn tot stand gekomen op basis van gegevens van het
CBS en bekende bouwkostengegevens in Nederland (taxatieboekje en basisbedragen NBI). Deze lijst wordt
regionaal jaarlijks aangepast aan praktijkvoorbeelden en indexeringen en wordt door veel gemeenten in
Nederland gebruikt. Op deze manier is het ook voor onze inwoners transparant hoe de berekende
bouwkosten tot stand zijn gekomen als die teveel afwijken van de door de aanvrager opgegeven
bouwkosten.
De lijst wijkt niet aanmerkelijk af van die welke voorheen werd gehanteerd, maar biedt, gelet op de
jurisprudentie, dus wel meer rechtszekerheid.
Hieronder volgen enkele voorbeelden die laten zien wat de gevolgen zijn van het gebruik van de ‘nieuwe
ROEB-lijst’ in vergelijking met de ‘oude kengetallenlijst’.
Voorbeeld 1
Een woning wordt met 100 m3 uitgebreid. Op basis van de huidige kengetallenlijst bedragen de bouwkosten
€ 30.100. De bouwleges bedragen € 698,32.
Op basis van de ROEB-lijst bedragen de bouwkosten € 27.500. De bouwleges bedragen dan € 638.
Een aanvrager betaalt dus € 60,32 minder aan bouwleges.
Voorbeeld 2
Er wordt een nieuwe woning ter grootte van 750 m3 gebouwd. Op basis van de huidige kengetallenlijst
bedragen de bouwkosten € 206.250. De bouwleges bedragen € 4.501,62.
Op basis van de ROEB-lijst bedragen de bouwkosten € 202.500. De bouwleges bedragen dan
€ 4.429,25. Een aanvrager betaalt dus € 72,37 minder aan bouwleges.
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Voorbeeld 3
Er wordt een nieuw kantoorpand ter grootte van 1.000 m3 gebouwd. Op basis van de huidige kengetallenlijst
bedragen de bouwkosten € 279.000. De bouwleges bedragen € 5.970,20.
Op basis van de ROEB-lijst bedragen de bouwkosten € 270.000. De bouwleges bedragen dan
€ 5.810. Een aanvrager betaalt dus € 160,20 minder aan bouwleges.
Voorbeeld 4
Er wordt een nieuwe bedrijfshal ter grootte van 7.000 m3 gebouwd. Op basis van de huidige kengetallenlijst
bedragen de bouwkosten € 315.000. De bouwleges bedragen € 6.611.
Op basis van de ROEB-lijst bedragen de bouwkosten € 392.000. De bouwleges bedragen dan
€ 7.981,60. Een aanvrager betaalt dus € 1.370,60 meer aan bouwleges.
Daarentegen hanteert de ROEB-lijst voor bedrijfshallen met een hoogte van meer dan 9 meter en een
oppervlakte kleiner dan 5000 m2 een lagere m3-prijs dan de huidige kengetallenlijst.
Kortom, er zitten wat verschillen in de aard van gebouwen, oppervlakten en hoogten.
Per saldo is de verwachting dat de ROEB-lijst iets lagere leges zal genereren, maar niet zodanig dat
bijstelling van de raming opbrengst leges nodig is. Overigens is de onzekerheid over het verstrekte aantal
omgevingsvergunningen en de invloed hiervan op de legesopbrengsten aanzienlijk groter dan de gevolgen
van deze wijziging.
Het voorstel is om de ‘Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit’ en de daarbij
behorende ROEB-lijst vast te stellen.
Risico's
Op basis van de huidige beleidsregels kan een gerechtelijke procedure leiden tot gedeeltelijke
onverbindendheid van de legesverordening/tarieventabel en daarmee tot derving van inkomsten uit
bouwleges.
Procedure / vervolgstappen
Uw besluit betreft een algemeen verbindend voorschrift. Het treedt pas in werking nadat het is
bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad en de regeling wordt geplaatst in Lokale wet- en
regelgeving, beide te vinden op www.overheid.nl.
Uw besluit wordt ook bekendgemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in het Weekblad Drunen/Vlijmen
en op onze gemeentelijke website.
De ROEB-lijst zal voortaan bij de besluitvorming over de legesverordening en de daarbij behorende
tarieventabel als bijlage worden toegevoegd.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 5 februari 2019,
gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en op artikel 11 van de Legesverordening 2019,
besloten:
de ‘Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit’ en de daarbij behorende ROEBlijst vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Heusden;
gelet op artikel 4.81 Algemene Wet bestuursrecht en artikel 11 Legesverordening 2019;
overwegende dat:
 leges voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen op grond van de legesverordening
geheven worden over een percentage van de bouwkosten;
 het van belang is een eenduidige wijze van berekening van de bouwkosten vast te leggen;
besluit:
vast te stellen de navolgende beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. bouwkosten: de aannemingssom, bedoel in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken van technische installatiewerken
(2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de
aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de
omzetbelasting daarin niet begrepen;
b. leges: een bepaald bedrag dat wordt geheven voor het genot van door of vanwege het
gemeentebestuur verstrekte diensten;
c. kengetallenlijst: een lijst met kengetallen die is toegevoegd als bijlage bij deze beleidsregel;
d. normberekening: berekening van de bouwkosten volgens de kengetallenlijst;
e. normbedrag: het bedrag dat uit de normberekening volgt;
f. aanvrager: degene die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd of als gemachtigde
optreedt.
Artikel 2 Bepaling hoogte bouwkosten en leges
1. De basis voor de normberekening van bouwkosten zijn de kengetallen zoals weergegeven in
de kengetallenlijst behorend bij deze beleidsregels. Indien nodig wordt deze kengetallenlijst
jaarlijks opnieuw ter vaststelling voorgelegd.
2. Als maatstaf voor de berekening van de leges worden de opgave van bouwkosten gebruikt,
tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening.
3. Als de afwijking tussen de opgegeven bouwkosten en de normberekening groter is dan 10%
wordt de aanvrager schriftelijk verzocht om een onderbouwde opgave van zijn bouwkosten in
te dienen. Aanvrager dient dit aan te tonen met een open begroting of
aannemingsovereenkomst. Hierbij geldt dat:
a. tot en met opgegeven bouwkosten van € 12.000 deze beleidsregel niet wordt toegepast,
tenzij overduidelijk blijkt dat de bouwkosten onjuist zijn opgegeven als zijnde onder de
€ 12.000;
b. aanvrager een termijn krijgt, in overeenstemming met de termijn die geldt voor het
aanleveren van aanvullende gegevens voor de aanvraag omgevingsvergunning, voor het
aanleveren van de onderbouwde opgave van zijn bouwkosten;
c. de ingediende gegevens worden getoetst aan de normberekening. Als de afwijking meer
dan 10% blijft dan wordt inhoudelijk getoetst of de opgave aannemelijk is;

d. wanneer de bouwkosten niet berekend kunnen worden met behulp van de kengetallenlijst,
het college van burgemeester en wethouders de bouwkosten vaststelt aan de hand van
een onderbouwde berekening;
e. als aanvrager niet reageert of niet binnen de termijn reageert op het verzoek een
onderbouwde opgave van de bouwkosten te overleggen, worden de leges berekend over
het normbedrag;
f. wanneer de bouwkosten worden verhoogd, de aanvrager een mededeling ontvangt van
deze verhoging.
Artikel 3 Bezwaar indienen tegen vaststelling leges
Wanneer aanvrager het niet eens is met het opgelegde legesbedrag kan aanvrager bezwaar indienen
tegen de legesaanslag.
Artikel 4 Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels voor het bepalen van de
bouwkosten leges bouwactiviteit’.
Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de
‘Beleidsregels voor de berekening van de bouwkosten voor de heffing van leges’ d.d. 6 juni 2016.

De secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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