
gemeente 

Den Helder 
Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 1 oktober 2012 

Besluit nummer : RB12.0168 

Onderwerp : wijziging legesverordening 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0247 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Heider van 28 augustus 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 
24 september 2012 

besluit: 

vast te stellen de navolgende verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2012. 
(Eerste wijziging Legesverordening 2012) 

Artikel I 

Titel 2 van de bij de Verordening Leges 2012 behorende tarieventabei wordt gewijzigd als volgt: 

1. De onderdelen 1.1.2 en 1.1.4 van Titel 2, Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen, vervallen. 

2. Onderdeel 1.1.5 wordt vernummerd tot 1.1.3. 

3. De onderdelen 2.7.2 en 2.7.3 vervallen. 

4. De hoofdstukken 11 t/m 14 van Titei 1 worden vernummerd tot de hoofdstukken 12 t/m 15. 

5. Toe te voegen in Titel 1, een nieuw hoofdstuk 11 Huisvestingswet, met de bepalingen: 
1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.11.1 tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van een zelfstandige 

woonruimte in een onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, 
eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet € 250,00 

Artikel II 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van deze 

verordening. 

Artikel III 
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Verordening Leges 2012. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 oktober 2012. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
1 oktober 2012 

S 

voorzitter 
Koen Schuüing 



Toelichting 

Wijzigingen in verband met Bouwbesluit 2012 en de invoering van een tarief voor het omzetten van 
zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten. 

Het Bouwbesluit 2012 (Sb. 2011,416 en 676) is op 1 april jl. in werking getreden. Een groot aantal voorschriften 
over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is in het Bouwbesluit 2012 
samengevoegd. Dit besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële 
regeling, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het 'Gebruiksbesluit') en een aantal voorschriften uit de 
gemeentelijke bouwverordeningen. 

Geen leges voor shopmelding 
Voor de legesheffing is van belang dat de sloopvoorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening (hoofdstuk 
8) en uit een provinciale verordening zijn overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012. Voortaan kan iemand 
volstaan met een sloopmelding (paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012). Voor het slopen gelden algemene 
voorschriften, ook als in het bouwwerk asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Het bevoegde gezag kan wel 
nadere voorschriften opleggen, maar dat zal enkel in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Legesheffing voor het 
behandelen van de sloopmelding is niet mogelijk. 

De wijzigingen zijn op 1 april j l ., het moment dat het Bouwbesluit 2012 in werking is getreden, ingegaan. 

Wel leges voor 'sloopvergunningen' die nodig blijven 
Voor het slopen van monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht blijft een 
omgevingsvergunning nodig. De legesheffing daarvoor blijft dan ook bestaan (onderdeel 2.6 van de 
tarieventabel). Ook blijft een omgevingsvergunning nodig voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin 
dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder g, van de Wabo). Ook hiervoor blijven dus leges verschuldigd. 
Invoering tarief voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten 
Voor het verlenen van een vergunning voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige 
woonruimte wordt in de verordening een afzonderlijk tarief opgenomen. Voor het verlenen van een 
omzettingsvergunning voor een periode van maximaal 5 jaar kent de huidige verordening op basis van 
Titel 1 .hoofdstuk 14 Diversen, een tarief van € 66,-. In verband met de gewenste kostendekkendheïd van te 
verlenen vergunningen wordt voorgesteld om voor omzettingsvergunningen een afzonderlijk tarief op te nemen 
van € 250,-. In de modelverordening is het tarief hiervoor in Titel 2, hoofdstuk 11 Huisvestingswet, opgenomen. 
In bijgaand voorstel wordt in de Verordening Leges 2012 dit tarief eveneens in hoofdstuk 11 opgenomen. De 
bestaande hoofdstukken 11 t/m 14 worden vernummerd tot 12 t/m 15. 

Gevolgen voor tarieventabel leges 
In verband met het bovenstaande vervalt: 
- onderdeel 2.7.2 (leges voor sloopvergunning op grond van artikel 8.1.1 van de bouwverordening); 
- onderdeel 2.7.3 (leeg); 
Onderdeel 2.7 betreft hierdoor alleen nog de leges voor een omgevingsvergunning voor het slopen op grond 
van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo. 
Omdat ook sloopkosten geen heffingsmaatstaf zijn, kan ook onderdeel 1.1.2 (definitie sloopkosten) vervallen. 
Ook kan onderdeel 1.1.4 (gereserveerd) vervallen. Het bestaande onderdeel 1.1.3 wordt daarom vernummerd 
tot 1.1.2. Het onderdeel 1.1.5 wordt vernummerd naar 1.1.3. 
In Titel 1 Algemene dienstverlening, worden de bestaande hoofdstukken 11 t/m 14 vernummerd naar 12 t/m 15. 
Toegevoegd wordt een nieuw hoofdstuk 11 Huisvestingswet, met daarin een tarief voor het vertenen van een 
vergunning voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten van € 250,-. 

Waarom geen leges voor een sloopmelding? 
Er gelden algemene voorschriften voor het slopen waarvoor iemand met een sloopmelding kan volstaan. Het 
bevoegde gezag zendt een ontvangstbevestiging aan de melder en kan eventueel nadere voorwaarden stellen, 
maar dat zal enkel in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Uit de toelichting op het Bouwbesluit 2012 blijkt dat geen 
leges voor het behandelen van de sloopmelding verschuldigd zijn. Net als bij de gebruiksmelding op grond van 
het huidige Gebruiksbesluit en vanaf 1 april op grond van paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012 verricht de 
gemeente bij het afhandelen van een sloopmelding geen dienst jegens de melder. 

Ook het stellen van nadere voorwaarden is geen dienstverlening. Vergelijk Hoge Raad 14 oktober 1992, nr. 
27804, BNB 1993/24, Belastingblad 1993, blz. 165. Hierin oordeelt de Hoge Raad dat het in behandeling 
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nemen van een kennisgeving ex artikel 2a van de (toenmalige) Hinderwet geen dienst is waarvoor iegesheffing 
mogelijk is. De sloopmelding en behandeling daarvan is hiermee vergelijkbaar. De Hoge Raad overweegt over 
genoemde kennisgeving: 

'4.1 In cassatie moet van de volgende door het hof vastgestelde feiten worden uitgegaan. 
Belanghebbende exploiteerde in 1988 een slagerij in de zin van art. 1, eerste lid, aanhef en ietter a, 
Besluit slagerijen Hinderwet (Besluit van 28 september 1987, Stb. 471, hierna: het besluit). 
Belanghebbende was verplicht aan het gemeentebestuur een kennisgeving te doen als bedoefd in art. 5 
van het besluit, wat hij ook heeft gedaan. 
4.2 Gelijk uiteengezet is in punt 3.3.4 van de conclusie van de advocaat-generaal, heeft de 
kennisgeving ten doel om het gemeentebestuur in staat te stellen, te beoordelen of nadere eisen 
moeten worden gesteld en/of om de controle door of vanwege het gemeentebestuur te 
vergemakkelijken. Het niet inzenden van de kennisgeving betekent niet dat alsnog een vergunning 
noodzakelijk is, dan wel dat de administratieve sancties van de Hinderwet van toepassing worden. 
4.3 In geschil is de vraag of het in behandeling nemen door het gemeentebestuur van een kennisgeving 
als in 4.1 bedoeld, kan worden aangemerkt als een door of vanwege het gemeentebestuur aan degene 
die de kennisgeving doet verstrekte dienst, waarvoor leges mogen worden geheven. 
4.4 Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. Het in behandeling nemen van de kennisgeving 
strekt niet tot het al dan niet toekennen van een door de indiener van de kennisgeving benodigde 
vergunning, terwijl het eventueel ingestelde onderzoek rechtstreeks voortvloeit uit het algemene 
toezicht op de naleving van de Hinderwet voor zover dat toezicht bij de gemeente berust, waarbij, voor 
zover daarbij mede het belang van degene die de kennisgeving heeft gedaan wordt gediend, niet 
sprake is van een - gelijk voor een dienst als hier bedoeld is vereist - aan de indiener van de 
kennisgeving rechtstreeks verleende dienst.' 

Raadsbesluit Js— Pagina 3 van 3 




