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Samenvatting 

Wij hebben wijzigingen aangebracht in een aantal modelverordeningen en modelbesluiten over 
gemeentelijke belastingen en de toelichting daarop. Het betreft de: 
« modelbesluiten toedeling belasting- en WOZ-bevoegdheden; 
» modelverordeningen leges, baatbelasting en rioolheffing; 
« modeluitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen; 
» modelleidraad invordering gemeentelijke belastingen. 
De toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden betreft de aanwijzing door het college van de 
heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, medewerkers belastingen en belastingdeurwaarder 
en mandaat- of machtigingsbesluiten. Wij hebben een stappenplan toegevoegd voor de toedeling 
van bevoegdheden bij belastingsamenwerking tussen gemeenten (en waterschappen). 
In de modelverordening leges hebben wij de tariefbepalingen iets anders geformuleerd. Ook 
hebben wij een differentiatie aangebracht bij het rijbewijstarief. Daarmee lopen wij vooruit op de 
wettelijke maximering van dit tarief, die voor bijzondere dienstverlening tariefverhogingen 
toestaat. De verwachting is dat die maximering nog niet op 1 januari 2013 ingaat. 
De wijzigingen in de modelverordening baatbelasting, modelverordening rioolheffing en 
modeluitvoeringsregeling zijn tekstueel van aard. 
De wijzigingen in de leidraad invordering betreffen de halfjaarlijkse aanpassing aan de 
rijksleidraad. 

Omdat wij hier veel vragen over krijgen, gaan wij ook in op de legesheffing voor: 
» verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De 

wetgever en jurisprudentie neigen naar het alleen in rekening brengen van kopieerkosten; 
» registratie als gastouder of gastouderbureau (kinderopvang). 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Wij hebben wijzigingen aangebracht in een aantal modelverordeningen en modelbesluiten over 
gemeentelijke belastingen. Het betreft de: 
» modelbesluiten toedeling belasting- en WOZ-bevoegdheden; 
« modelverordening leges; 
» modelverordening baatbelasting; 
« modelverordening rioolheffing; 
« modeluitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen; 
» modelleidraad invordering gemeentelijke belastingen. 

Omdat wij hier veel vragen over krijgen, gaan wij ook in op de legesheffing voor: 
» verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De 

wetgever en jurisprudentie neigen naar het alleen in rekening brengen van kopieerkosten; 
» registratie als gastouder of gastouderbureau (kinderopvang). 

Wijziging modelbesluiten toedeling belasting en WOZ-bevoegdheden 
De toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden (WOZ = waardering onroerende zaken) 
betreft: 
» de aanwijzing door het college van de heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, 

medewerkers belastingen en belastingdeurwaarder; 
» mandaat- en machtigingsbesluiten van het college en de heffings- of invorderingsambtenaar. 
Omdat belastingsamenwerking steeds meer voorkomt, hebben wij een stappenplan toegevoegd 
voor de toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden bij belastingsamenwerking tussen 
gemeenten en tussen gemeenten en waterschappen. 



Wij vragen uw bijzondere aandacht voor de toedeling van belasting- en WOZ-bevoegdheden 

omdat hiermee de belastingheffing en -invordering staat of valt. 

De uitvoering van de belastingverordeningen en de Wet WOZ vindt plaats door daartoe 

aangewezen gemeenteambtenaren. Zo stelt de heffingsambtenaar de WOZ-beschikkingen en 

belastingaanslagen vast. De invorderingsambtenaar maakt de belastingaanslagen bekend door 

toezending of uitreiking. Hij maant de belastingschuldige aan om te betalen als deze daarin 

nalatig is en vaardigt eventueel dwangbevelen met bevel tot betaling uit. De belastingdeurwaarder 

betekent die dwangbevelen (tenzij de invorderingsambtenaar deze per post betekent) en is belast 

met de tenuitvoerlegging van de dwangbevelen. En bij dit alles worden medewerkers belastingen 

ingeschakeld. Burgers hebben jegens medewerkers belastingen dezelfde informatieverplichtingen 

als jegens de heffings- of invorderingsambtenaar. Een juiste toedeling en gebruik van de 

bevoegdheden op belasting- en WOZ-gebied is dus van groot belang. 

Wijzigingen modelverordening leges 

Wij hebben de modelverordening leges op de volgende punten aangepast. 

» Aanpassen van de formuleringen van de belastbare feiten in de tarieventabel. 

Aanduiding 'onderdelen' en 'subonderdelen' in tarieventabel; 

'aanvraag om een vergunning/ontheffing' vervangen door: aanvraag tot het verlenen van 

een vergunning/ontheffing. Ook bij andere tariefbepalingen hebben wij een 'actief' 

werkwoord opgenomen. 

« Opnemen van de wettelijk vastgestelde maximumtarieven in de tarieventabel zelf. Tot op 

heden stonden de maximumtarieven alleen in de toelichting. Gemeenten kunnen lagere 

tarieven opnemen. Gebleken is dat gemeenten soms een trendmatige verhoging toepassen 

op de maximumtarieven. Dat kan alleen als en zolang het maximumtarief nog niet is bereikt. 

« Schrappen van de bepalingen over het bijschrijven van kinderen in paspoorten (onderdeel 

1.2). Het bijschrijven van kinderen is sinds 26 juni 2012 niet meer mogelijk. 

» Toevoegen van legesverhogingen voor het tarief rijbewijs bij bijzondere dienstverlening, 

vooruitlopend op de wettelijke regeling over maximering (onderdeel 1.3). Het betreft: 

spoedaanvragen, aanvragen buiten reguliere openingstijden, aanvragen in verband met 

vermissing. Een dergelijke differentiatie is nu namelijk ook al mogelijk. Wij verwachten niet dat 

het maximumtarief al op 1 januari 2013 ingaat. 

» Wijzigen van het maximumtarief voor een verstrekking op grond van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (onderdeel 1.6). Het maximumtarief is per 1 juli 2012 verhoogd van C 4,50 

naar ē 5,00. 

» Opnemen van een tariefbepaling voor een vergunning voor een speelgelegenheid als 

bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening (onderdeel 1.16). 

» Verwerken van de wijzigingen in verband met het nieuwe Bouwbesluit 2012 (titel 2). 

Subonderdeel 2.1.1.3, definitie sloopkosten, is vervallen. 

Onderdeel 2.3.7 (sloopvergunning) is vereenvoudigd. 

Onderdeel 2.9 (leges sloopmelding) is vervallen. 

Wij hebben deze wijzigingen al eerder aan u bekendgemaakt (Lbr. 12/019 - wijziging 

modelverordening leges (8 februari 2012). 
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« Aanpassen van de tarief bepalingen horeca (onderdeel 3.1). 
Opnemen van een tariefbepaling voor een exploitatievergunning voor een openbare 
inrichting op grond van artikel 2:28 van de model-Algemene plaatselijke verordening 
('droge horeca'; onderdeel 3.1.2). Voor 'natte horeca' geldt de Drank- en 
Horecawetvergunning (bestaand onderdeel 3.1.1). 
Opnemen van een tariefbepaling voor een ontheffing van de sluitingstijd die op grond van 
de model-Algemene plaatselijke verordening voor horeca-inrichtingen geldt (onderdeel 
3.1.3). 
Opnemen van een tariefbepaling voor een ontheffing van de regels waaraan 
paracommerciële rechtspersonen zich moeten houden bij de verstrekking van 
alcoholhoudende drank (onderdeel 3.1.4). Hiermee lopen wij vooruit op de wijziging van 
de Drank- en Horecawet (Stb. 2012, 237), die vermoedelijk 1 januari 2013 in werking 
treedt. Zolang de wijziging van de Drank- en Horecawet nog niet in werking is getreden, 
doet dit belastbare feit zich vanzelfsprekend niet voor. 

Wijziging modelverordening baatbelasting en modelverordening rioolheffing 
De wijziging in de modelverordening baatbelasting en de modelverordening rioolheffing is 
tekstueel van aard. De woorden 'kadastrale registratie' zijn vervangen door: basisregistratie 
kadaster. 

Wijziging modeluitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 
De wijzigingen in de modeluitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen zijn tekstueel van aard. 
Waar nog 'rioolrecht/rioolheffing' stond is dat telkens vervangen door: rioolheffing. Het heffen van 
rioolrecht is sinds 2010 niet meer mogelijk. 

Wijziging modelleidraad invordering gemeentelijke belastingen 
De wijzigingen in de modelleidraad invordering gemeentelijke belastingen betreft de halfjaarlijkse 
aanpassing aan de rijksleidraad. Wij lichten er drie wijzigingen uit: 
1. De leidraad verduidelijkt de relatie tussen de informatieplicht en de geheimhoudingsplicht. 
2. Het artikel over het gebruik van PostNL voor de verzending van aanslagbiljetten en andere 

bescheiden is geschrapt. 
3. Het artikel over het intrekken van uitstel van betaling gedurende minnelijke 

schuldhulpverlening is gewijzigd. De schuldhulpverlener moet uiterlijk binnen 120 dagen na 
het sluiten van de schuldregelingsovereenkomst de ontvanger schriftelijk informeren dat de 
schuldregelingsovereenkomst wordt voortgezet. Als hij dat niet doet, dan trekt de ontvanger 
het uitstel in nadat hij de schuldhulpverlener een termijn heeft gegeven van veertien dagen 
om deze verplichting alsnog na te komen. De Leidraad regelt dit nu. 
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Leges voor WOB-verzoeken 

Legesheffing is nog steeds mogelijk 

Stukken die worden verstrekt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) hoeven niet 
gratis of tegen een gelimiteerd bedrag verstrekt te worden. Voor het door het rijk verstrekken van 
fotokopieën van schriftelijke stukken kunnen op grond van artikel 12 van de Wet openbaarheid 
van bestuur bij of krachtens algemene maatregel van bestuur tarieven vastgesteld worden. Deze 
tarieven binden gemeenten echter niet. Gemeenten moeten hiervoor dus zelf een regeling treffen, 
bijvoorbeeld in de legesverordening. 
In afwachting van plannen tot wijziging van de WOB (zie hierna) hebben wij geen wijzigingen 
aangebracht in de modelverordening leges. Voor gemeenten die leges in rekening brengen voor 
WOB-verzoeken is het belangrijk dit zorgvuldig te doen, met inachtneming van de grenzen die 
Hof 's-Gravenhage 6 juli 2011, nr. 11/00048, U N : BR0373, geeft: niet zo hoog dat er sprake is 
van een onredelijke en willekeurige belastingheffing en niet alleen van schriftelijke aanvragen. De 
wetgever en jurisprudentie neigen echter naar het alleen in rekening brengen van kopieerkosten 
(daaronder begrepen verstrekkingskosten). 

Alleen leges voor kopieën? 

Op 2 juli 2012 is een conceptwetsvoorstel tot aanpassing van de WOB voor consultatie op 
internet geplaatst (www.internetconsultatie.nl). Er komt een uniforme kostenregeling waarbij - in 
lijn met het Verdrag van Tromso - in de WOB wordt opgenomen dat ten hoogste de werkelijke 
kosten van reproductie en levering in rekening mogen worden gebracht (marginale 
verstrekkingskosten). Daarnaast is op 5 juli 2012 een initiatiefwetsvoorstel voor een nieuwe WOB 
bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken 33328). Daarin is een regeling opgenomen om 
alleen de kopieerkosten in rekening te brengen. 

Jurisprudentie 

De jurisprudentie is niet eensluidend waar het de leges voor WOB-verzoeken betreft. 
« Hof 's-Gravenhage 6 juli 2011, nr. 11/00048, LJN: BR0373, VNG-4564: Er is sprake van een 

individueel belang bij de dienstverlening. Opzoek- en kopieerkosten kunnen worden 
doorberekend. 

. Hof's-Hertogenbosch 16-12-2011, 11/00113, LJN:BU8432, VNG-4921 en Hof's-
Hertogenbosch 23-03-2012, 11/00563 (Etten-Leur), LJN: BW2272, VNG-5122: Er is sprake 
van een algemeen belang bij openbaarheid van informatie. Geen legesheffing mogelijk. 

Tegen genoemde uitspraken is beroep in cassatie ingesteld. De VNG is bij die procedures 
betrokken. De Advocaat-generaal heeft inmiddels advies aan de Hoge Raad uitgebracht. Ook hij 
vindt dat sprake is van een algemeen belang en dat alleen kopieerkosten in rekening kunnen 
worden gebracht (Conclusie A-G 13 juli 2012, C P G 11/03758 en 12/00529, LJN: BX0945). Wij 
hebben de Hoge Raad laten weten niet de visie van de Advocaat-generaal te delen. Zie ons 
bericht van 17 juli 2012 hierover op vng.nl Geen leges voor afhandelen Wob-verzoek, wel leges 
voor kopieerkosten. 
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Leges voor registratie gastouder of gastouderbureau (kinderopvang) 

Legesheffing is mogelijk 

De VNG krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is leges te heffen voor de registratie van een 

gastouder of gastouderbureau in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen (Wko). Ook is de vraag wie belastingplichtig is als de aanvraag een gastouder 

betreft. 

Legesheffing is op zich mogelijk. Als de aanvraag een gastouder betreft is de gastouder 

belastingplichtig. Wij lichten dit hieronder toe. 

Op 30 maart 2011 hebben wij over deze kwestie het Verdeling middelen/leqesheffinq 

qastouderopvanq op onze website geplaatst. Hierin geven wij informatie over: 

» de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds, ook voor andere toezichts- en 

handhavingstaken rond buitenschoolse opvang (BSO's) en kinderdagverblijven; en 

« de mogelijkheden tot legesheffing. 

De kosten van het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit op de kinderopvang en op de 

peuterspeelzalen worden sinds de invoering van de Wko gefinancierd uit een structurele storting 

van het Rijk in het gemeentefonds. De hoogte van deze storting is gebaseerd op landelijke 

financieringsafspraken (vanaf 2012 jaarlijks ē 29,4 miljoen). In verband met deze 

middelenvoorziening hebben wij afgezien van het opnemen van een tariefbepaling in de 

modelverordening leges. Maar het staat een gemeente vrij leges te heffen, bijvoorbeeld als zij 

door relatief grote aantallen gastouders of kindercentra niet uitkomt met deze via het 

gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen. Vergelijk de antwoorden van minister Kamp van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 maart 2012 op kamervragen over dit onderwerp 

(Handelingen II. 2011/2012, Aanhangsel 1698). 

Inmiddels heeft ook de Rechtbank Zwolle-Lelystad beslist dat legesheffing mogelijk is (Rechtbank 

Zwolle-Lelystad 15-02-2012, nr. 11/442, VNG-5140). 

Europese dienstenrichtlijn van toepassing 

Gemeenten die overgaan tot legesheffing, moeten beseffen dat de dienstverlening onder de 

werking van de Europese dienstenrichtlijn (EDR) valt. Artikel 13, tweede lid, EDR bepaalt dat 

eventuele kosten voor de aanvragers in verband met hun vergunningaanvraag redelijk zijn en 

evenredig met de kosten van de vergunningsprocedures in kwestie en de kosten van de 

procedures niet mogen overschrijden. 

Belastbaar feit 

Gelet op het bepaalde in artikel 1.45, eerste en tweede lid, Wko is het belastbaar feit het in 

behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, 

gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang. 
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Belastingplichtige 

Belastingplichtig voor de leges is de aanvrager dan wel degene te wiens behoeve de aanvraag 
wordt gedaan. Als het gaat om exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau doen deze 
de aanvraag en zijn deze belastingplichtig. Een gastouder moet de aanvraag tot het bieden van 
gastouderopvang doen via een gastouderbureau. Het gastouderbureau doet de aanvraag 
namens de gastouder (artikel 1.45, tweede lid, Wko). Rechtbank Zwolle-Lelystad geeft in zijn 
bovengenoemde uitspraak aan dat de gemeente voor het aanwijzen van de belastingplichtige kan 
kiezen tussen de gastouder en het gastouderbureau, maar gelet op twee uitspraken van 
Gerechtshof Arnhem is die keuze discutabel (Gerechtshof Arnhem 11-11-2004, 04/00687 (Epe), 
LJN: AR7238, VNG-1472, en 13-12-2011, 11/0239 (Utrecht), LJN: BU9129, VNG-4936). In 
beide zaken beslist het hof dat de gemachtigde geen aanvrager is en aan hem niet de legesnota 
kan worden opgelegd. Hoewel de relatie tussen gastouder en gastouderbureau hiermee niet 
geheel vergelijkbaar is, verdient het aanbeveling de legesnota op naam van de gastouder te 
stellen, omdat de aanvraag namens de gastouder wordt gedaan. 

Tot slot 
U vindt de geactualiseerde modelverordeningen en -besluiten gemeentelijke belastingen in de 
Databank Modelverordeningen op de website van de Sdu. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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